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LA SOLIDARITAT

Solidaritat, el valor que us proposem 
per treballar aquest any. Creiem que 
és idoni per afrontar un moment 
crucial en la nostra història social en 
el qual tots necessitarem els altres, 
la seva capacitat per compartir i 
d’abandonar qualsevol egoisme per 
avançar junts cap al futur. No estem 
sols. Per bé o per mal, compartim 
aquest món i tot el que afecta 
una persona afecta les altres. És 
especialment important quan parlem 
de la vida d’un nen.

Els que treballem en el món de l’educació social o en 
l’educació, sabem que tenir cura d’un nen pot generar una 
imparable onada de meravelles per al món, mentre que 
no fer-ho pot tenir conseqüències inimaginables. Per això, 
seguirem defensant els seus Drets i seguint el full de ruta 
que ens marquen els Objectius per al Desenvolupament 
Sostenible, que defineixen una bona part de la nostra 
estratègia com a organització. En aquest sentit, continuarem 
educant en valors perquè entenem que ara és justament el 
moment de reforçar-los, d’invertir en una força interior que 
és la que mai ens podran arrencar. Per això aquest programa 
es manté després de gairebé 25 anys i us porta, com el 
primer cop, el valor de la solidaritat, sense que hagi perdut 
res d’actualitat, en el seu format digital i incloent opcions per 
educar també des de la llar.

Com és habitual, el programa d’aquest any es divideix 
metodològicament en tres blocs didàctics. El primer, 
dedicat a l’ODS 1, de lluita contra la pobresa, tracta la part 
més pròxima a les necessitats dels nens, que condiciona 
d’alguna manera les seves possibilitats a la vida. Sempre 
pensem que es troba lluny de nosaltres, però malgrat això és 
quelcom amb què convivim i que vulnera el dret de qualsevol 
nen a créixer amb tot allò necessari per al seu benestar. Us 
assegurem que lluitarem perquè tots els nens del nostre país 
tinguin aliments, roba i un habitatge digne.

Conscients de com ha canviat el món en apenes uns mesos, 
l’ODS 10 centra el segon bloc, que a Aldees sentim molt 
proper al nostre treball quotidià, ja que parla de la lluita 
quotidiana per minimitzar les desigualtats, perquè no 
existeixin bretxes entre els drets d’uns i altres en la pràctica 
dels seus drets a l’educació, a la salut o l’accés al món laboral 
dels joves, especialment als que ho tenen més complicat 
perquè estan tutelats o formen part del sistema de protecció 
a la infància al nostre país.

Per acabar, ens aproparem al concepte de justícia social de 
l’ODS 16 en el tercer bloc. És el primer cop a la història del 
programa en què abordem un tema que a priori pot semblar 
complex per als nens però que, en canvi, impregna la seva 
realitat. No ens oblidem que, quan érem nens, tenien un 
sentit estricte de la justícia que, en el camí de la gamma de 
grisos, es va esvaint o matisant. Però ells són més sensibles 
que mai a aquest concepte tan necessari en una societat 
que es considera desenvolupada i que aspira a interioritzar 
la solidaritat entre els seus ciutadans.

Us desitgem un curs ple d’aprenentatge i optimisme. Si hi ha 
quelcom segur és que el món sempre canviarà, però nosaltres 
serem la constant. La nostra humanitat ha de constituir el pilar 
d’una nova societat, en absolut distant, sempre connectada 
en allò vital. Si us plau, continueu comptant amb les nostres 
idees i recursos per formar bones persones que construeixin 
aquest món incert però que continua tenint tant per oferir.

Pedro Puig
President d’Aldees Infantils SOS

d’Espanya

AMB LA POBRESA, LES DESIGUALTATS I LA JUSTÍCIA

https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2018/09/Un-mundo-comprometido-que-cuida-de-la-infancia-ok.pdf
https://www.aldeasinfantiles.es/actualidad/objetivos-desarrollo-sostenible
https://www.aldeasinfantiles.es/actualidad/objetivos-desarrollo-sostenible
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CAP NEN NEIX PER CRÉIXER SOL
Un de cada deu nens creix al món sense les cures parentals o està en risc de perdre-les. A 
Espanya són 300.000 els nens que pateixen aquesta situació, 1 de cada 25, la qual cosa posa el 
seu desenvolupament emocional, físic i mental en risc, i atempta contra els seus drets fonamentals.

Aldees Infantils SOS treballa per proporcionar un entorn familiar protector a aquells nens que 
no poden tenir-lo i per enfortir les famílies vulnerables perquè puguin tenir cura adequadament dels 
seus fills i evitar, així, la seva possible separació.

SOBRE ALDEES
Aldees Infantils SOS, present a Espanya des del 1967, és una organització internacional, privada, 
d’ajuda a la infància, sense ànim de lucre, interconfessional i independent de qualsevol orientació 
política. Es va fundar el 1949 a Imst (Àustria), i avui és present en 136 països i territoris.

La nostra tasca se centra en el desenvolupament del nen fins que arriba a ser una persona 
autosuficient i integrada en la societat. Treballem per enfortir les famílies vulnerables perquè 
puguin atendre adequadament els seus fills; protegim els nens que no poden viure amb els seus 
pares, als quals oferim un entorn familiar protector en el qual poden créixer sentint-se estimats i 
respectats; i acompanyem els joves en el seu procés de maduració i independència. El nostre marc 
d’actuació és la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets del Nen.

Aldees Infantils ha estat reconeguda amb el Premi Princesa d’Astúries de la Concòrdia 2016.

https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2020/07/Resumen-ejecutivo-el-derecho-a-crecer-en-familia.pdf
https://www.aldeasinfantiles.es/conocenos
https://aldeasinfantiles.es
https://www.aldeasinfantiles.es/historia
https://www.aldeasinfantiles.es/conocenos
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/actualidad/30-aniversario-de-los-derechos-del-nino
https://www.fpa.es/interactivos2016/aldeas-infantiles/
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EL NOSTRE TREBALL

ProgramEs de Protecció
En conveni amb les comunitats autònomes, 
garantim un entorn familiar quan el nucli 
biològic no ho permeti a través de:

Una Aldea: quan el nen no pot viure amb 
els seus pares, li oferim un nou entorn 
familiar amb una persona de referència 
estable que li ofereix les cures i l’afecte 
necessaris per al seu desenvolupament 
integral. Cada família viu en una llar, for-
mada per un conjunt de cases on hi viuen 
grups de germans, garantint-se la no-
separació d’aquests.

Acolliment familiar: si el nen forma part 
d’un programa d’acolliment en família 
aliena, extensa o professionalitzada, oferim 
als seus acollidors suport i assessorament, 
vetllant sempre per l’interès del nen, dels 
pares biològics i de les famílies que acullen.

Programa de Primera Acollida i 
Valoració: és un recurs especialitzat que 
ofereix atenció temporal i amb caràcter 
d’urgència a nens i adolescents en greu 
situació de vulnerabilitat, mentre es deter-
mina la mesura de protecció més adequada 
en cada cas.

Programes de joves
La nostra feina no acaba amb la majoria d’edat 
dels joves. Continuem acompanyant-los, si ells 
volen, en el seu procés de desenvolupament. 
Es dona resposta a les seves necessitats 
individuals, se’ls dona el suport necessari i 
se’ls forma fins a aconseguir la seva integració 
social i laboral

Programes de Prevenció
Són programes d’enfortiment familiar que 
donen suport a les famílies vulnerables per 
millorar les seves condicions de vida i ajudar-
les a tenir millor cura dels seus fills. L’objectiu 
és que pares i fills no hagin de separar-se. 
Alguns d’aquests programes són els Centres 
de Dia, les Escoles Infantils o les Aules de 
Famílies.

Programes transversals
Drets: l’enfocament de drets de la infància 
és present en tot allò que fem.

Participació: animem els nens, els joves 
i les famílies dels nostres programes a 
participar en els projectes i a ajudar-nos a 
millorar-los perquè responguin millor a les 
seves necessitats.

Sostenibilitat: l’educació ambiental i la 
cura de l’entorn natural són presents en 
tots els nostres programes.

Voluntariat: propiciem la integració de 
voluntaris, buscant les persones més ade-
quades per a cada tasca i aportant-los la 
formació necessària.

Educació en Valors
Volem que les futures generacions puguin 
viure en una societat més justa i solidària. 
Per això, des del 1998, creem propostes útils 
i originals per treballar l’educació en valors 
a escoles i instituts. Els programes “Abraça 
els teus valors”, dirigit a alumnes d’Infantil 
i Primària, i “Atura’t a pensar”, orientat a 
escolars de Secundària, fan reflexionar nens, 
joves, pares i professors entorn d’aquells 
valors que considerem necessaris per al seu 
desenvolupament personal i social.

Sensibilització
Treballem perquè la societat conegui els drets 
i les necessitats dels nens, amb l’objectiu que 
entre tots aconseguim un moviment a favor de 
la infància vulnerable.

Acadèmia SOS
L’Acadèmia SOS és l’encarregada de la formació, 
la gestió del coneixement, la investigació i el 
sistema de qualitat de l’Organització. Gràcies 
a ella, Aldees garanteix la formació inicial i 
contínua de tots els seus professionals i fa una 
tasca d’anàlisi de la realitat social per oferir 
respostes eficaces a les situacions actuals.

Aldees Infantils SOS és present en deu comunitats autònomes (Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, 
Castella-la Manxa, Canàries, Catalunya, Comunitat Valenciana, Galícia i Madrid), en els quals porta a 
terme els programes següents:

https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas/aldea-infantil-sos
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas/apoyo-al-acogimiento-en-familia
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas/primera-acogida-y-valoracion
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas/primera-acogida-y-valoracion
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas/centro-de-dia
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas/centro-de-dia
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas/centro-de-educacion-infantil
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas/programa-de-familias
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas/programa-de-familias
https://www.youtube.com/watch?v=Kq60W4Htato
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En els nostres més de 50 anys de treball a Espanya hem protegit i acompanyat milers de nens, 
joves i famílies, vetllant pel benestar que tots ells es mereixen. Lamentablement, hi ha molts nens 
que avui dia continuen necessitant-nos:

A Espanya, 300.000 nens i nenes 
ESTAN EN RISC DE PERDRE LA CURA DELS SEUS PARES

Un de cada tres nens i nenes
ESTÀ EN RISC DE POBRESA O EXCLUSIÓ SOCIAL AL NOSTRE PAÍS

Cada dia, 40 nens i nenes 
SÓN VÍCTIMES AL NOSTRE PAÍS DE MALTRACTAMENT EN L’ÀMBIT FAMILIAR

Entorn del 30% DELS JOVES ESPANYOLS ESTÀ EN ATUR

PROPERS REPTES

ALGUNS ASSOLIMENTS
32.984 nens, nenes 
i joves atesos el 2019

1.155 nens i joves acollits en els nostres  
programes de protecció a Espanya

3.778 nens i joves atesos en els nostres   
programes de prevenció a Espanya

1.139 joves participants als nostres

programes de joves a Espanya

26.912 nens i joves que tenen el suport 

Aldees Infantils SOS d’Espanya a L’AMÈRICA LLATINA i àfrica

A més, en l’últim any, donem suport a

a 5.249 nens i joves gràcies als nostres 
programes de sensibilització i atenció no continuada

https://www.aldeasinfantiles.es/actualidad/atender-al-doble-de-familias-en-riesgo
https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2020/05/Memoria-resumen-2019.pdf
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ALDEES AL MÓN
Aldees Infantils SOS 
es va fundar el 1949 a Imst (Àustria) i avui és present en 136 països i territoris

Oferim un 
eNTORN FAMILIAR PROTECTOR A 47.400 NENS I NENES 
a tot el món gràcies a les nostres 541 aldees, als nostres 81 programes de suport a 
l’acolliment familiar, així com a altres programes de cures alternatives

Acompanyem 18.400 joves 
gràcies als nostres 595 programes d’autonomia i emancipació 

Donem suport a 
395.000 NENS, JOVES I FAMÍLIES 
a través dels nostres 680 programes de prevenció i enfortiment  familiar

Contribuïm a la formació de 267.500 nENS I JOVES
gràcies als nostres  653 programes educatius 

Oferim atenció sanitària a 295.500 persones 
gràcies als nostres 75 programes de salut

Hem ajudat 209.800 persones 
gràcies als nostres 31 programes d’emergències en 20 països

En 2019, Aldees Infantils SOS va contribuir a fer que

1.233.600 PERSONES AL MÓN CREIXESSIN 
EN UN AMBIENT FAMILIAR I EN UN ENTORN SEGUR

PROGRAMeS PeR CONTINENT

565 àSIA i OCEANiA540AMèRICA

883àFRICA

840EUROPA

https://www.aldeasinfantiles.es/mundo
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ALINEATS AMB ELS OBJECTIUS DE 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

El 25 de setembre de 2015, 193 
líders mundials van aprovar l’Agenda 
2030 per al Desenvolu-pament 
Sostenible: 17 objectius i 169 metes 
associades que estableixen el marc 
global de desenvolupament per 
als propers 15 anys en les esferes 
social, econòmica i mediambiental.

Aldees Infantils SOS va participar 
en el procés d’elaboració de la nova 
agenda i va aconseguir, juntament 
amb altres organitzacions, que els 
nens que han perdut la cura parental 
o que estan en risc de perdre-la no 
fossin oblidats.

A més, l’Organització ha alineat 
la seva estratègia per als propers 
anys amb els Objectius de Desen-
volupament  Sostenible (ODS). En 
prevenir la separació de pares i 
fills, garantir una cura alternativa 
de qualitat i preparar els joves per 
a una vida independent, Aldees 
contribueix amb la consecució de 
cinc objectius fonamentals: la fi de 
la pobresa, l’educació de qualitat, 
el treball decent, la reducció de les 
desigualtats i la pau i la justícia.

Així mateix, la tasca d’Aldees també 
influeix positivament en l’assoliment 
d’aquelles metes vinculades amb 
la salut i el benestar, la igualtat 
de gènere i la creació d’aliances 
multiactor.
 

FAM
ZERO

SALUT
I BENESTAR

IGUALTAT
DE GÈNERE

AGUA NETA
I SANEJAMENT

ENERGIA NETA
I ASSEQUIBLE

INDUSTRIA
INNOVACIÓ
I INFRAESTRUCTURES

CONSUM
I PRODUCCIÓ
RESPONSABLE

CIUTATS
I COMUNITATS
SOSTENIBLES

ACCIÓ
CLIMÀTICA

VIDA
TERRESTRE

VIDA
SUBMARINA

ALIANÇA
PELS OBJECTIUS

https://www.aldeasinfantiles.es/actualidad/objetivos-desarrollo-sostenible


bloC 1

Junts erradicarem 
la pobresa

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
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bloc 1

A mesura que creixem i ens fem grans apareix un 
nou “jo” que fins llavors no havíem experimentat 
com a éssers humans: el nostre “jo” en el món, 
en l’Univers, en la societat en la qual vivim. Més 
enllà de la nostra casa, del nostre institut, del 
nostre barri; de la nostra família, dels nostres 
amics... prenem consciència que existeixen ja no 
altres països i altres formes de viure —això ja ho 
havíem descobert a Primària—, sinó que hi ha 
altres realitats, diferents de les nostres, tant a nivell 
social com econòmic.

La pobresa i la desigualtat formen part del nostre 
planeta. Segons Nacions Unides, 238 milions 
de joves viuen en situació de pobresa i d’exclusió 
social amb poc més d’1 dòlar al dia, i més de 500 
milions de joves amb 2 dòlars al dia. Com podràs 
imaginar, aquests diners són insuficients per fer 
els tres àpats diaris i portar una dieta saludable; 
tampoc els permet comprar roba o objectes Estris 
de neteja personal; en les seves llars no disposen 
de subministraments bàsics com electricitat tot 
el dia, aigua calenta o calefacció; de vegades no 
se’ls permet acabar els estudis perquè han de 
treballar per ajudar les seves famílies, etc. Malgrat 
aquestes condicions de vida, aquests nois són 
iguals que nosaltres, amb les mateixes ganes 
d’estudiar, de divertir-se, de prosperar... Per això 
estem obligats a ser solidaris i a ajudar-los en la 
mesura del possible.

Un esmorzar solidari, un berenar solidari, un 
mercat ambulant de segona mà, una carrera 
per recaptar fons... Son moltes les opcions que 
els joves tenen per fer una crida d’atenció sobre 
el tema de la pobresa, ser solidaris i recaptar 
donacions i, al mateix temps, passar una estona 
divertida i diferent amb els seus companys, que 

segur resulta molt més gratificant del que haurien 
imaginat en un principi. Aquesta solidaritat, a més, 
la poden i l’han d’encomanar als seus professors, 
a les seves famílies, als seus coneguts... Són 
les generacions del futur les que prendran les 
decisions de com dirigir el planeta... al seu abast 
hi ha la capacitat de canviar el món —o almenys 
intentar-ho— perquè tots visquem en una societat 
millor.

No podem deixar escapar aquesta oportunitat 
de fer quelcom necessari i imprescindible per 
convertir una de les èpoques més avançades i amb 
major qualitat de vida de tota la història també en 
la més justa, igualitària i solidària que hagi existit. 
Com més siguem i més persones aconseguim 
implicar en aquesta “campanya”, més en sortirem 
beneficiats. Ser solidari és al nostre abast.

Junts erradicarem 
la pobresa

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-1-no-poverty.html
https://www.un.org/youthenvoy/hunger-poverty/
https://www.efe.com/efe/america/portada/casi-la-mitad-de-poblacion-mundial-vive-con-menos-5-50-dolares-al-dia-segun-el-bm/20000064-3783513
https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/pobreza-infantil
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bloc 1

El 17 d’octubre i tots els 17

PRIMER CICLE   | activiTAT 1

ObjECTIU
Celebrar el Dia Internacional de 
l’Erradicació de la Pobresa i compren-
dre per què l’ONU va decidir celebrar-
lo. Interioritzar que el problema de la 
pobresa és molt seriós i que es podrien 
minimitzar les seves conseqüències amb 
una solidaritat continuada i permanent. 
La solidaritat no és plantejar-se grans 
reptes, aconseguir-los (o frustrar-se per 
no assolir-los) i després oblidar-se per 
sempre. És més important fer, cada dia, 
o sempre que es pugui, una mica, però 
de manera continuada.

Idees clau
Solidaritat permanent i constant en el 
temps; no n’hi ha prou amb ser solidari 
en una ocasió i després no ser-ho mai 
més. Alimentació saludable.

Recursos
Entrepans, llet, sucs, pa, xocolata, mag-
dalenes, pastissos, biscuits, fruita, etc.; 
taules, estovalles, tovallons, gots i plats 
de cartró, etc.

Desenvolupament
El 17 d’octubre és el Dia Internacional 
d’Erradicació de la Pobresa i per 
celebrar-ho, els alumnes preparen un 
esmorzar solidari. Els diners recollits en 
la venda els destinaran a pal·liar part de 
la pobresa en col·lectius en situació 
d’exclusió. Alumnes i professors 
porten fruita, llet, batuts, entrepans i 

rebosteria preparada a casa, promovent 
l’alimentació saludable. Conviden a 
participar la resta de la classe, que 
per una donació voluntària, a més de 
gaudir d’un esmorzar fabulós, estaran 
col·laborant amb una bona causa. 
Amb els diners recollits s’encarreguen 
de fer la donació. Es proposa que, en 
endavant, els dies 17 de cada mes es 
faci un record del dia de la pobresa, 
ja que les persones que hi viuen ho 
fan a diari. Pot ser celebrar sempre un 
esmorzar solidari o bé que un grup de 
3-4 alumnes facin una petita exposició 
de 5 minuts d’un aspecte de la 
pobresa en concret: pobresa a prop de 
nosaltres, en altres països, ajudes per a 
les persones, formació i pobresa, feina 
precària, comerç just, etc. 

https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas?gclid=Cj0KCQjw3Nv3BRC8ARIsAPh8hgLPiRTzY5uxdZD6auAqKsBSWLPqLRykk-f-nbHHzLs0Ic2ibMt5WqQaAk2mEALw_wcB
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas?gclid=Cj0KCQjw3Nv3BRC8ARIsAPh8hgLPiRTzY5uxdZD6auAqKsBSWLPqLRykk-f-nbHHzLs0Ic2ibMt5WqQaAk2mEALw_wcB
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Més
Podem proposar que els dies 17 
d’aquest curs fem un cinefòrum amb 
pel·lícules que tracte d’una manera o 
d’una altra la pobresa i la vida de les 
persones que hi viuen. Podem combinar 
pel·lícules antigues i modernes, les que 
expliquen històries que els sonaran 
properes i d’altres períodes històrics 
i d’altres realitats i cultures. Algunes 
exemples de pel·lícules aquí: Parásitos, 
Plouen peses, Barrio, Ciudad de Dios, 
Los Miserables, Slumdog millionaire, 
Milagro en Milán, Children Underground, 
Cafarnaún, Coses de família (Manbiki 
Kazoku).

A casa
Sempre que l’economia ho permeti, 
entre tota la família s’intenta col·laborar 
a erradicar la pobresa fent-se soci 
d’alguna ONG o fent una donació. Els 
més joves poden col·laborar en part 
amb els seus estalvis.

PRIMER CICLE   | activiTAT 1bloc 1

https://decine21.com/listas-de-cine/lista/las-mejores-peliculas-sobre-la-pobreza-los-barrios-deprimidos-y-las-clases-desfavorecidas-100152
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Granet a granet: un pas 
sí que compta

PRIMER CICLE   | activiTAT 2

ObjeCTIU
Més que mai, en una societat cada cop 
més individualista, cal fer entendre als 
nois que la unitat fa la força i que tots 
junts som capaços d’aconseguir grans 
metes. 

Idees clau
Units som capaços d’aconseguir reptes 
més grans, ser més solidaris i ajudar-nos 
entre nosaltres i ajudar altres persones 
que ho necessiten. 

Recursos
Pissarra o televisor; pel·lícules triades 
per al cinefòrum.

Desenvolupament
A la classe de Tutoria, cada dues 
setmanes, s’organitza un cinefòrum en 
el qual es veuen pel·lícules que mostren 
exemples de situacions en els quals la 
col·laboració i la feina conjunta de les 
persones aconsegueix que les coses 
vagin millor. Exemples: Que bonic que 
és viure, la recol·lecta de tot un poble 
evita que el protagonista acabi a la ruïna 
i s’acabi suïcidant per una acumulació 
de circumstàncies i mala sort; en la 
pel·lícula dels anys vuitanta Único 
testigo, la unió de la comunitat amish 
aconsegueix construir la casa que un 
veí necessita. A El niño que domó el 
viento, tot un poble africà és capaç de 
superar una dura i llarga sequera que els 
porta a la misèria treballant tots a l’una la 
terra després que William Kamkuamba, 

un noi del poble, fos capaç de crear un
molí de vent amb deixalles i obtenir ai-
gua per als cultius que necessiten, etc. 
Si els alumnes tenen alguna proposta 
en aquesta línia, s’afegeix a la llista de 
pel·lícules per mirar durant el cinefòrum.   

bloc 1

https://www.filmin.es/pelicula/que-bello-es-vivir
https://www.filmin.es/pelicula/que-bello-es-vivir
https://www.netflix.com/title/80200047
https://www.netflix.com/title/80200047
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Més
De forma grupal, es plantegem quin 
repte podrien assumir per beneficiar 
algú o algun col·lectiu necessitat: des 
d’una petita col·lecta de diners, roba o 
bé objectes que ja no fan servir, fins a 
recollida d’aliments, etc. L’esforç conjunt 
pot ajudar més que fent les coses d’un 
en un i de manera individual. 

A casa
S’estableixen rutines en les quals tots els 
membres de la família hi participen, no 
que els pares s’encarreguin de la major 
part de les tasques de la llar. Si tots 
contribueixen a portar-les a termes a 
parts iguals, tots disposaran del mateix 
temps d’oci, quelcom beneficiós perquè 
així sentirem que les relacions són més 
respectuoses i justes. 

PRIMER CICLE   | activiTAT 2bloc 1

https://www.migranodearena.org/usuario/aldeas-infantiles-sos-de-espana
https://www.migranodearena.org/usuario/aldeas-infantiles-sos-de-espana
https://www.vix.com/es/imj/familia/149285/como-tratar-con-hijos-adolescentes-que-no-quieren-hacer-las-tareas-domesticas


Programa d’Educació en Valors Secundària. Curs 2020-2021Aldees Infantils SOS

14
 

Tik-Tok, la pobresa 
no fa gràcia

PRIMER CICLE   | activiTAT 3

Objectiu
Deixar d’observar la pobresa com 
quelcom distant i aliè a nosaltres. La 
pobresa ens envolta i és més a prop del 
que pensem. Lluitem per erradicar-la. 

Idees clau
Plantar cara als problemes, sense 
evadir-nos ni fer com que no existeixen. 
La pobresa ens afecta a tots, i tenim 
la possibilitat de fer tot el possible per 
combatre-la.

Recursos
Mòbils i connexió Wi-Fi o dades. 

Desenvolupament
Ens encanta cantar, ballar i preparar 
coreografies per a a Tik-Tok. Doncs 
aprofitem tota la nostra creativitat i 
imaginació per preparar lletres de 
cançons i moviments molt especials: 
hem de crear i escriure lletres de temes 
que reivindiquin que no ens agrada la 
pobresa i les ganes que tenim d’eliminar-
la del nostre planeta; i, a més de les 
cançons, es poden crear coreografies 
per acompanyar-les i s’enregistra tot en 
Tik-Tok. Aprofitem i convertim un hobby 
en una manera de transmetre solidaritat 
a través dels nostres missatges.

Més
Compartim els nostres vídeos de 
Tik-Tok amb tots els nostres amics, 
familiars, coneguts, seguidors, etc.; 
que es converteixin en virals i arribin al 
màxim de persones possible.  

A casa
Amb l’ordinador de casa, mirem els 
vídeo que s’han pujat des de la classe 
i comentem el que ens semblen, el que 
ens fan sentir i de quina manera podem 
actuar per ajudar les persones que viuen 
en aquesta situació.  

bloc 1

https://www.tiktok.com/es
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Valora el que tens

PRIMER CICLE   | activiTAT 4

ObjeCTIU
La pobresa existeix en tot el planeta, 
també al nostre país, el nostre barri, 
molt a prop; som privilegiats per gaudir 
del benestar necessari per viure. 
L’agraïment en situa, ens empeny i ens 
reconcilia amb el món, és important ser 
conscient del que els altres necessiten i 
ser solidaris.
  

Idees clau
Ser agraïts, compromesos, solidaris 
i generosos.  

Recursos
Matalassets, ordinadors amb altaveus i 
connexió a internet. 

Desenvolupament
A Educació Física, es prepara una cla-
sse de meditació: els alumnes, amb 
roba còmoda i damunt de matalassets 
per fer ioga, respirant profundament i 
amb una música suau de fons, han 
de visualitzar el seu estat emocional, 
repassar diferents etapes de la seva vida 
(els seus primers records, la seva família, 
els seus primers amics, el seu institut, 
el seu pas a la secundària, els seus 
moments més feliços i els més durs); a 
partir d’aquí, repassen les necessitats 
que tenen en el moment actual, si els 
seus drets estan coberts... i tanquen la 
sessió donant les gràcies per viure en 
un entorn i una situació privilegiada. A 
continuació, es pensen idees i propostes 
per compartir i ser solidaris amb altres 

nois menys afavorits: les propostes 
poden ser de coses físiques, però també 
del seu temps. Un exemple: ofereixen a 
altres nois amb menys recursos i amb 
un nivell d’educació més inestable ajut 
per estudiar i fer els deures.  

bloc 1

https://youtu.be/tfWr0g3rTgs
https://youtu.be/tfWr0g3rTgs
https://www.youtube.com/watch?v=jWJQqc2RAHI
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Més
S’implica tota la classe per fer una 
sessió de meditació multitudinària i 
solidària que ajudi a pensar en un futur 
optimista. També es pot organitzar una 
obra de teatre o un concert en el qual 
participin totes les classes, i que els 
diners que es recaptin de les entrades 
es destini a aquestes escoles més 
necessitades.

A casa
Com a família també es pot actuar de 
manera solidària: fent una donació 
puntual o permanent, arrodonint el preu 
de les nostres compres a internet a favor 
d’alguna entitat que lluiti per erradicar 
la pobresa, apadrinant algun nen, o 
simplement ajudant, en el que es pugui, 
les persones pobres que viuen el carrer.  

PRIMER CICLE   | activiTAT 4bloc 1

https://www.youtube.com/watch?v=xoO4UeSgz1I
https://www.youtube.com/watch?v=xoO4UeSgz1I
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 ‘Playlist’ Sona a pobresa

PRIMER CICLE   | activiTAT 5

ObjeCTIU
Empatitzar amb les situacions de 
pobresa a través de quelcom tan 
pròxima per a ells com les cançons dels 
seus artistes favorits.

IdESs claU
Posar-se en la pell de la gent que viu 
en situacions de pobresa a través de 
realitats narrades per mitjà de la música.  

Recursos
Mòbils i compte d’Spotify (versió 
gratuïta). 

Desenvolupament
Preparen una llista d’Spotify amb temes 
d’alguns dels seus artistes favorits; això 
sí, totes les cançons han d’il·lustrar 
situacions en les quals la manca de 
recursos i la pobresa es converteixin 
en protagonistes, com algunes can-
çons de Phil Collins (“Another day 
in Paradise”), Elvis Presley (“In the 
Ghetto”), Bob Marley (“No woman, 
no cry”) o Tracy Chapman (“Fast 
car”). També poden buscar quin tipus 
de cançons han compost molts dels 
cantants que triomfen darrerament i 
que provenen d’orígens humils i la seva 
realitat apareix plasmada en el seu art: 
cantants de hip-hop i rap com  Jay-Z 
o Kendrick Lamar, de pop com o 
Selena Gomez, o de trap com Yung 
Beef o Cardi B, per posar-ne només 
un exemple.

MÉs
Quan tinguin preparada la llista d’Spotify 
amb totes les cançons triades, es 
comparteixen entre tots els companys 
de classe i també després amb els 
alumnes d’altres cursos de Secundària 
i amics fora de l’institut. Que tothom 
escolti la seva “banda sonora” per 
combatre la pobresa.

A casa
Amb els pares, busquen temes de 
la seva època que també reflectissin 
situacions de pobresa. A finals de la 
dècada dels setanta, per exemple, va 
aparèixer el  punk, que era un estil de 
música reivindicativa amb lletres crítiques 
cap a la reialesa i les classes socials 
altes; també a principis dels noranta 
va sorgir el britpop, un moviment de 
grups que reivindicaven la classe obrera 
i somniaven amb un futur millor. 

bloc 1

https://www.spotify.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v=Qt2mbGP6vFI
https://www.youtube.com/watch?v=Qt2mbGP6vFI
https://www.youtube.com/watch?v=2En0ZyjQgU4
https://www.youtube.com/watch?v=2En0ZyjQgU4
https://www.youtube.com/watch?v=2Dq33kK9nDU
https://www.youtube.com/watch?v=2Dq33kK9nDU
https://www.youtube.com/watch?v=AIOAlaACuv4
https://www.youtube.com/watch?v=AIOAlaACuv4
https://historia-biografia.com/jay-z/
https://historia-biografia.com/kendrick-lamar/
https://historia-biografia.com/selena-gomez/
https://www.buenamusica.com/yung-beef/biografia
https://www.buenamusica.com/yung-beef/biografia
https://www.buenamusica.com/cardi-b/biografia
https://vinilomusical.com/historia-del-movimiento-punk/
http://www.elnegociodelamusica.com/britpop-una-generacion-musical/
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Banquers. El mecanisme 
del deute. Joc

SEGON CICLE  | activiTAT 6

ObjeCTIU
Comprendre que per trencar el cercle 
de la pobresa de vegades cal demanar 
crèdits, però els interessos no haurien de 
ser mai tan elevats per impedir que sortir 
d’aquest cercle es torni un impossible..

Idees clau
Banca ètica i interessos justos.

Recursos
Bitllets del Monopoly o creats pels 
alumnes; calculadores; ordinadors i 
programa Excel o similar. 

Desenvolupament
A classe de Matemàtiques, es divideix la 
classe per en diferents zones. Una part 
són els prestamistes: un grup representa 
unitats financeres que ofereixen préstecs 
i crèdits amb interessos molt elevats; 
l’altre grup representa el departament 
de préstecs i crèdits d’un banc, i el tercer 
és una entitat de banca ètica. La resta 
de companys es divideixen en grups 

de tres-quatre persones i representen 
famílies. En un Excel, el professor 
els va indicant els seus ingressos 
(nòmina o similar) i les seves despeses 
(lloguer, hipoteca, subministraments, 
alimentació, impostos, etc.). No arriben 
a final de mes i han de demanar un crèdit 
per superar l’any. Van a cadascuna de 
les entitats, analitzen interessos i quants 
diners extres hauran de tornar, a banda 
del crèdit sol·licitat a cadascun dels 
prestamistes.

Més
S’estableix un debat per discutir com és 
possible que les famílies més pobres i de 
classe social més baixa puguin trencar 
el cercle de la pobresa amb préstecs i 
crèdits d’aquest tipus, i s’hi proposen 
solucions. 

a casa
Pregunten als seus pares si tenen o han 
tingut un crèdit o hipoteca; calculen el 
tipus de d’interessos que han tingut o 
que van haver de pagar i la quantitat 
extra que va suposar a banda dels 
diners demanats. Quant hi havien de 
dedicar i quant els hi quedava per viure? 
Què hauria passat si no haguessin tingut 
feina? En alguns casos estem parlant 
de xifres increïbles quan es tracta de 
préstecs hipotecaris de quantitats 
importants de diners. 

bloc 1

https://elbiensocial.org/entidades-banca-etica-espana/
https://es.libreoffice.org/
https://www.ocu.org/dinero/hipotecas/calculadora/prestamos-hipotecarios?landingpage
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Com seria la meva vida allà? 

SEGON CICLE  | activiTAT 7

Objectiu
Buscar informació objectiva per 
col·locar-se en la pell d’una altra 
persona de manera empàtica però al 
mateix temps objectiva.

Idees clau
Buscar dades i estadístiques objectives, 
actuals i contrastades; imaginar una 
altra vida amb altres circumstàncies 
econòmiques i socials.

Recursos
Ordenador i conexió a internet.

Desenvolupament
A la classe de Llengua Castellana, el 
professor proposa als alumnes escriure 
una biografia documentada, un relat en 
el qual cadascun d’ells sigui protagonista 
i hagi crescut en un país, barri o una 
família amb problemes econòmics. 
No és un relat de ficció, sinó que han 
de  documentar-se adequadament 
documentar-se adequadament i aportar 
aquests documents com a fonts de 
treball (en forma de bibliografia o 
webgrafia). Si han nascut en un país 
pobre, han de buscar les condicions de 
vida en aquest lloc: si van al col·legi, fins 
a quina edat hi van; què mengen; què 
vesteixen; com són les seves cases; 
quins ingressos té la seva família, etc. 
Si han nascut en un barri pobre d’una 
ciutat del nostre país, el mateix: busquen 
índexs d’atur i pobresa en aquest barri, 
xifres de fracàs escolar, xifres de joves 
que es dediquen a la delinqüència, 
etc. Un cop recollida tota la informació, 
donen forma al personatge i a l’inici del 
relat. 

bloc 1

https://www.gapminder.org/data/
https://www.lifeder.com/webgrafia/
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Més
Un cop que la feina de cerca i 
documentació està feta, el relat es 
continua ampliant i es converteix en 
una novel·la curta o un blog. Cada mes 
s’hi afegeix un capítol nou. Es continua 
buscant informació sobre totes els 
aspectes i dades que ens resultin 
aliens.

a casa
Com a família, fan un exercici de 
reflexió; imaginen com serien les seves 
vides amb un subsidi d’uns 400 euros 
—subsidi aproximat que reben les 
famílies sense ingressos—; com 
arribarien a final de mes, quin tipus 
d’habitatge es podria permetre, què 
menjarien, de quantes coses haurien 
de prescindir adults i nens, etc.     

SEGON CICLE  | activiTAT 7bloc 1

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-observatorio-infancia-igualdad-reunen-pobreza-vivida-testimonio-menores-condiciones-vida-20200401192523.html
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Els problemes creixen: 
el cercle de la pobresa

SEGON CICLE  | activiTAT 8

Objectiu
Reflexionar sobre per què és tan 
complicat sortir del cercle de la pobresa; 
entendre que no sempre depèn de la 
bona voluntat de les persones ni és 
veritat la dita popular que afirma que “si 
volem, podem”.

Idees clau
Ser objectius, empàtics, comprensius, 
realistes i pragmàtics.

Recursos
Cartolines de diferents colors, retoladors, 
tisores, etc.

desenvolupament
A la classe s’organitza un exercici de role 
play en el qual s’escenifica el “cercle 
(o cicle) de la pobresa””; s’agafen 
cartolines i es retallen en forma de cercles 
i en cadascuna s’escriuen els diferents 
estadis que conformen aquesta situació: 
baixa escolaritat, poques opcions de 
feina, desocupació, mala qualitat de 
vida, etc. Els alumnes es divideixen 
en grups i s’asseuen al voltant dels 
diferents cercles: proposen idees per 
combatre l’estadi en el qual es troben. 
Per exemple, si estan en el de “baixa 
escolaritat” proposen solucions, com 
ara més inversió en escoles públiques, 
subvencions per a transport públic, 
incentius en forma d’ajuts econòmics 
perquè els nois acabin l’escolarització 
bàsica, etc. La resta debaten aquestes 
idees si no les veuen clares. Un a un, 

per torns i en el sentit de les agulles del 
rellotge, van aportant les seves idees per 
sortir d’aquest cercle concret. Si ningú 
ha dit abans aquesta idea, podrà sortir 
d’aquest cercle i anar-se’n a un altre lloc 
en què hi hagi un forat. Així, quan hagin 
sortit de tots, hauran trencat el cercle de 
la pobresa, que seria l’objectiu final del 
joc. 

Més
Aquelles propostes que s’accepten i 
no són rebatudes amb èxit s’acaben 
apuntant a la pissarra o en algun mural 
per desenvolupar-les millor i aprofundir-
hi més.

a casa
Junts en família, miren pel·lícules de 
refugiats que han abandonat els seus 
països d’origen buscant escapar del 
“cercle de la pobresa”, alguns fins 
i tot posant les seves vides en risc: 
Balseros, In This World, El Viaje 
Silencioso, etc. 

bloc 1

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_la_pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_la_pobreza
https://www.documaniatv.com/social/balseros-video_adb2e8c44.html
https://www.filmin.es/pelicula/in-this-world
https://www.youtube.com/watch?v=4UG4DxjnTkY
https://www.youtube.com/watch?v=4UG4DxjnTkY
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Menú pobresa

SEGON CICLE  | activiTAT 9

Objectiu
Entendre què significa viure en la 
pobresa, a través de quelcom tan bàsic 
com l’alimentació. 

Idees clau
Posar-se en el lloc dels altres, pensar 
en l’economia i buscar l’opció més 
saludable.

Recursos
Cada alumne aporta un euro i intentem 
improvar una petita cuina a l’aula per 
esmorzar i dinar un dia tots plegats.

Desenvolupament
Encara que la situació millora a poc 
a poc, hi ha centenars de milers de 
persones al món que subsisteixen amb 
una mica més d’un euro al dia per 
dinar; segur que els alumnes no són 
conscients del que significa això, però 
si ho experimenten en la seva vida ho 
entendran fàcilment. Juntament amb 
el professor, pensen un esmorzar, un 
dinar i un sopar per a tots els alumnes 
de la classe. Tots mengen el mateix i 
cadascun d’ells hi aporta 1 euro. Què 
poden menjar i comprar amb 25 euros 
per fer 3 àpats per a tothom? Abans 
de llençar-se a les botigues o al mercat 
fan números a l’aula. Podran comprar 
amb aquesta quantitat de diners carn o 
peix fresc? O menjar preparat? Podran 
menjar un primer i un segon plat? 
Quina fruita es podran permetre, si és 
que se’n poden permetre alguna? El 
professor els orienta i també busquen 
consells a internet. L’exercici pot 
continuar de manera teòrica o pràctica: 
si és teòrica, consulten a internet 
preus reals en supermercats reals 
dels productes triats. Si es decideixen 
per portar-ho a la pràctica, hauran de 
distribuir-se en grups de planificació 
(mirant preus), compra i preparació per 
a un dia concret de la setmana següent 
i comprovar com els serveix aquest 
pressupost tan limitat. 

bloc 1

https://www.fintonic.com/blog/vivir-con-un-euro-al-dia/
https://www.recreoviral.com/curiosidades/comida-preparar-bancarrota/
https://estardondeestes.com/movi/es/futuro/como-ahorrar-en-la-cesta-de-la-compra
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SEGON CICLE  | activiTAT 9

Més
Si hem optat per la versió pràctica, 
podem portar a terme una enquesta de 
satisfacció: van tenir prou menjar? Es 
van quedar amb gana? Els va agradar 
el que van menjar? Apetitós? Equilibrat? 
Creuen que es pot menjar i créixer de 
manera saludable, en el cas dels joves, 
amb un pressupost tan escàs? Amb les 
dades obtingudes es fa un segon intent 
de menú pel mateix preu per millorar 
qualitat, quantitat i satisfacció. 

A casa
Fan el mateix experiment a casa; encara 
que els pares coneixen els preus del 
mercat i el supermercat, segur que mai 
s’han plantejat com podrien subsistir 
amb un euro al dia per persona. Ho 
intenten durant un cap de setmana: tots 
aporten idees sobre què poden cuinar 
amb aquest pressupost i que sigui tan 
nutritiu com sigui possible. 

bloc 1

http://www.cocinaygastronomia.com/category/menus-de-bajo-presupuesto/
https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2013/06/25/articulo/1372136400_137213.html
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T’ho dono: que a ningú 
li falti de res

SEGON CICLE  | activiTAT 10

Objectiu
Estar pendents de les necessitats que 
les persones més properes a nosaltres 
poden tenir, tant a nivell individual com 
col·lectiu, per ajudar-los en tot el que es 
pugui. 

Idees clau
Estar atents i alerta, disposats a ajudar 
econòmicament o amb el nostre 
temps i capacitats a aquelles persones 
que estiguin a prop de nosaltres i ho 
necessitin. 

Recursos
Mòbils o ordinadors amb connexió a 
internet

Desenvolupament
Amb ajuda dels professors del centre i 
els caps d’estudi, s’organitza un grup 
de Whatsapp amb tots els delegats de 
les diferents classes que conformen la 
Secundària i el Batxillerat si es cursa al 
centre. En aquest grup es comunicaran 
des de necessitats que el col·legi pugui 
tenir com a institució fins a necessitats 
de les famílies del centre o, si són 
famílies acomodades, de les famílies 
d’altres centres del barri o la ciutat en la 
qual es troben. El delegat ho comunica 
a la seva classe i es fan propostes i es 
pensen solucions per aconseguir cobrir 
aquestes necessitats. Tots participen 
en aquestes reunions solidàries i tots 
hi aporten: donacions econòmiques 
(no importa com siguin de mínimes, 

perquè tot suma), donacions d’objectes 
i material en bon estat que es pugui 
reutilitzar, aportacions de coses que 
es poden crear, cerca d’empreses 
patrocinadores (famílies de l’institut, 
botigues properes, empreses del 
municipi...), etc.  

Més
Els delegats es posen en contacte amb 
plataformes d’ajuda col·lectiva com  
“Tienes sal” o “Next Door”, que són 
xarxes online de solidaritat entre els veïns 
d’un poble o d’un barri de la ciutat; com 
a institut, també podem unir les nostres 
forces amb ells.

a casa
En funció d’on es visqui, s’organitza 
també un grup de Whatsapp amb els 
veïns del carrer en els pobles o els 
veïns de l’escala si es viu en un edifici; 
l’objectiu és estar connectats, ser 
solidaris i ajudar-nos en tot el que es 
pugui. 

https://tienes-sal.es
https://es.nextdoor.com/
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Activitat proposada
Penseu en les noves necessitats, ja siguin 
productes, serveis o professions, que s’han 
convertit en importants des de l’etapa del 
confinament. Els serveis a domicili, online 
i a distància, els productes d’higiene i 
desinfecció, etc. Imagina’t creant una 
empresa o triant una professió de futur 
basant-te en aquests paràmetres. 

La pandèmia que es va iniciar el primer 
trimestre del 2020 a causa de la COVID-19 
va provocar per primer cop en la història de 
la humanitat que una gran part de la població 
del planeta haguéssim de romandre 
confinats a les nostres llars durant diverses 
setmanes per frenar el ritme de contagis 
provocat per aquest virus. Un confinament 
que va ser absolutament necessari per 
posar fre a la propagació del virus, les 
morts i el col·lapse en els hospitals.

A causa d’aquest confinament, com a 
dany colateral, l’economia s’ha vist molt 
danyada. En el nostre país, per exemple, 
l’atur ha augmentat per sobre d’un 20%, 
i arriba a ser d’un 50% en el cas de l’atur 
juvenil. Això ha provocat que si abans 
de la pandèmia les xifres de pobresa 
infantil i juvenil eren molt preocupants, ara 
encara són més dramàtiques. Per això, 
en aquestes situacions de màxim risc 
hem d’estar pendents i alerta per ajudar 
aquelles famílies i companys que es troben 
en perill de caure en l’exclusió social i fer de 
la solidaritat un dels principals valors que 
impregnen les aules.   

La pobresa i la COVID-19

https://cadenaser.com/ser/2020/05/27/economia/1590593702_448995.html
https://cadenaser.com/ser/2020/05/27/economia/1590593702_448995.html


bloC 2

Un salt per evitar 
les desigualtats

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
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Les desigualtats socials i econòmiques formen 
part de la nostra realitat, en el nostre país i al 
planeta. Aquestes impliquen que en algunes llars 
i en alguns països no disposin de l’economia i 
el desenvolupament necessari perquè les seves 
vides tinguin lloc amb els mínims indispensables a 
nivell de nutrició, sanitat, habitatge, educació, etc.

Una mostra de desigualtats a nivell mundial: 
segons dades de Nacions Unides i Unicef, en 
diferents països de l’Àfrica, com ara el Sudan, 
Somàlia o Txad, la mortalitat infantil se situa 
per sobre del 10%, mentre que en els països 
més desenvolupats està en el 2%; en aquests 
mateixos països, gairebé 1 de cada 2 joves són 
analfabets, es a dir, que no saben llegir o escriure; 
també existeixen les desigualtats de gènere, com 
demostra que 650 milions de noies menors de 
18 anys estiguin casades per obligació i un 21% 
d les dones del planeta, entre 20 i 24 anys, s’han 
vist obligades a contraure matrimoni, moltes 
vegades sense que ni tan sols coneguessin 
l’espòs en qüestió.

Imagineu per un moment que no sabéssiu llegir 
o escriure... Com seria la vostra vida? Quines 
limitacions tindríeu? A quines feines podríeu 
accedir? Evidentment, tindríeu moltes menys 
oportunitats, en tots els sentits, per avançar 
personalment i professionalment, i també per 
gaudir de coses tan bàsiques i importants com 
la lectura o la comunicació escrita. I si ets noia, 
imagina: t’obliguen a deixar d’estudiar perquè 
has de casar-te, t’escullen un marit i te l’imposen 
sense el teu consentiment, et casen i et 
converteixes en mestressa de casa per obligació, 
sense dret a donar la teva opinió. Segur que us 
sembla una història d’una altra època, d’un altre 

segle. Però és així, lamentablement. Són històries 
que succeeixen cada dia, en molts llocs, també 
al nostre país, molt a prop de les realitats més 
còmodes.

També al nostre voltant hi ha famílies que 
disposen de rendes bàsiques i tenen problemes 
per arribar a fi de mes, els costa pagar els 
subministraments indispensables per viure, 
proporcionar una alimentació adequada a la seva 
família, pagar estudis superiors als seus fills, etc. 
Les desigualtats s’estenen pertot arreu, afecten 
totes les societats i atempten contra els principis 
i els drets bàsics de la infància i la joventut. Cal 
col·laborar i ser solidari per eliminar aquestes 
diferències, més petites en alguns casos, 
abismals en d’altres. Però no hem de donar-nos 
per vençuts davant l’envergadura de la causa. 
Tots junts som capaços de moure muntanyes.

Un salt per evitar 
les desigualtats

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-10-reduced-inequalities.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/10_Spanish_Why_it_Matters.pdf
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Tots ho fem... 
però no de la mateixa manera

Objectiu
Entendre que la nostra realitat no és 
l’única que existeix, ni la més majoritària; 
per comprendre això, buscar informació 
sobre aquestes realitats diferents de la 
nostra. 

Idees clau
Recollir informació a través d’imatges; 
analitzar, reflexionar i entendre per què 
en uns llocs es fan les coses d’una 
manera i en altres llocs d’una altra.

Recursos
Ordinadors, connexió a internet, 
revistes, llibres il·lustrats, etc.

Desenvolupament
es busquen imatges de com són les 
diferents realitats de diferents famílies al 
voltant del planeta. Imatges de les coses 
quotidianes més bàsiques; on dormen, 
amb què es renten les dents, quina 
roba porten, què mengen, com cuinen, 
si tenen llum i aigua corrent, quines són 
les seves formes de locomoció, etc. 
Poden prendre com a referència el llibre 
Factfulness, de Hans Rosling, que 
proposa quatre divisions dels diferents 
països del món segons la seva economia, 
entre altres coses, i no la divisió més 
simplista de “països desenvolupats” i 
“països subdesenvolupats”, que només 
en parla de dos.

Més
Cada alumne redacta un text a partir 
de les fotografies recopilades, en el 
qual es reflexiona sobre per què per als 
països menys desenvolupats és molt 
complicat trencar amb el “cercle de la 
pobresa” per ells mateixos si no reben 
ajut i propostes solidàries.

a casa
Es busquen fotos antigues de la família; 
segur que també es troben exemples de 
com han anat evolucionant les coses: 
des dels llocs on es vivia, els cotxes 
que es feien servir, les celebracions, 
etc. També ens fixem en els detalls i 
traiem conclusions de tot.

PRIMER CICLE  | activiTAT 11bloC 2

https://www.gapminder.org/
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Històries dels 
nens al carrer

Desenvolupament
Diuen que “una imatge val més 
que mil paraules”, però sempre és 
així; una imatge pot transmetre un 
missatge molt potent, però les paraules 
nos descobreixen els detalls, les 
descripcions d’allò físic i allò eteri, de 
com se sent, es pensa, amb el que es 
somnia; per això, el tutor els proposa 
la lectura o el visionat de pel·lícules en 
els quals es narren històries de nois en 
situacions de pobresa. Poden ser llibres 
i pel·lícules d’ara o d’altres èpoques: 
El lladre de bicicletes, Oliver Twist, Las 
cenizas de Ángela, Ciudad de Dios, 
Slumdog Millionaire, etc.

Més
la major part dels llibres i pel·lícules narren 
històries de pobresa de joves que viuen 
en altres països; es busca informació 
sobre els índexs de pobresa i d’a-
dolescents vivint  als carrers de les 
nostres ciutats.

a casa
Amb els pares miren també pel·lícules 
protagonitzades per persones que viuen 
al carrer, en la pobresa. En acabar, es 
comenta com ens sentim quan veiem 
persones als nostres carrers que viuen 
en aquesta situació: som empàtics?, 
sentim vergonya en veure’ls?, o els 
ignorem i ja s’han convertit en invisibles 
per a nosaltres?

PRIMER CICLE  | activiTAT 12

Objectiu
Llegir relats en primera persona de 
joves com ells que viuen en situacions 
econòmiques més difícils o molt més 
precàries, i que en alguns casos es 
veuen obligats a viure al carrer. 

Idees clau
Empatitzar a través d’històries reals; 
posar-se en la pell, en la manera de vestir 
i pensar de nois que tenen la seva edat 
però viuen en condicions molt diferents. 

Recursos
Llibres, pel·lícules, ordinadors, connexió 
a internet.

bloC 2

https://elpais.com/economia/2018/11/23/actualidad/1542990291_009623.html
https://www.youtube.com/watch?v=NZtrMzvMUDg
https://www.youtube.com/watch?v=NZtrMzvMUDg
https://www.youtube.com/watch?v=NZtrMzvMUDg
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Buscant refugi

Objectiu
Pensar com diferents esdeveniments 
de la història, com una catàstrofe 
climàtica o una guerra, pot transformar 
la vida normal de famílies i joves en una 
nova realitat de supervivència.

Recursos
ordinadors i connexió a internet.

Desenvolupament
En classe de Geografia i Història es 
proposa fer una recopilació d’articles 
apareguts a la  premsa nacional i 
internacional sobre refugiats per 
diferents motius: guerres, conflictes 
bèl·lics de diferents orígens, catàstrofes 
climàtiques, etc. En els últims anys, per 
exemple, s’han produït desplaçaments 
de centenars de milers de persones 
per la guerra de Síria, que també ha 
afectat alguns dels països que tenen 
frontera amb aquest país; també hi ha 
un desplaçament continu de persones 
de l’Amèrica del Sud per motius 
econòmics, però també per manca de 
seguretat davant diferents màfies, cap 
als Estats Units i el Canadà; refugiats 
ucranians cap a Rússia per la guerra 
que va tenir lloc al seu país l’any 
2014, etc. Intentar, sobretot, buscar 
aquella informació que faci referència 
a nens i adolescents refugiats, ja 
que constitueix una part important 
d’aquestes persones i són víctimes 
de situacions de desprotecció, abús i 
maltractament. 

PRIMER CICLE  | activiTAT 13

Idees clau
Entendre que les coses no sempre 
romanen estables; que hi ha situacions 
que s’escapen del nostre control i 
comprensió, i que tothom se’n pot 
veure afectat. Com és el cas de la 
situació de milers de refugiats al món, 
d’entre els quals un alt percentatge és 
de nens. 

bloC 2

www.elpais.com
https://www.nytimes.com
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Més
Es pregunta si en l’insti existeix algun 
alumne que hagi estat refugiat o 
hagi hagut d’emigrar en condicions 
complicades del seu país d’origen 
juntament amb la seva família —també 
serveix que coneguin el cas d’algun 
familiar proper. Si li ve de gust, explica 
la seva experiència en un esdeveniment 
solidari que organitzi el centre per 
ajudar els refugiats. Us recomanem 
llegir  algunes de les nostres notícies 
sobre l’actuació d’Aldees Infantils SOS 
en relació amb els nens refugiats en els 
últims anys.

a casa
Establir el costum de mirar les notícies 
del cap de setmana en família; molt 
sovint s’hi inclouen peces sobre 
refugiats. Buscar més informació sobre 
el cas que hagin explicat i si es pot 
col·laborar o ser solidaris amb aquests 
refugiats d’alguna manera.

PRIMER CICLE  | activiTAT 13bloC 2

https://www.aldeasinfantiles.es/area-prensa
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Objectiu
Prestar ajut no només a la nostra família 
o als amics que ens cauen bé, sinó 
també a aquelles persones a les quals 
no coneixem tant o a aquells companys 
amb els quals no solem tenir tanta 
relació.

Idees clau
Companyonia, solidaritat, generositat i  
fraternitat. Ser obert de mires i oferir 
ajut fins i tot a persones amb els quals 
pensem que no tenim gaire en comú.

Recursos
Cartolines, tisores, llapis, bolígrafs, 
ordinadors, mòbils, llibres, estoretes de 
gimnàs, etc.

Desenvolupament
A la classe de Tutoria, cada alumne 
retalla dues targetes d’una cartolina 
que han de compartir entre tots els 
alumnes. En una targeta escriu el nom 
dels cinc companys de classe amb els 
quals té menys relació, als quals menys 
coneix o als quals li agradaria conèixer 
millor. En l’altra escriu cinc coses de 
l’institut amb les quals li aniria bé que li 
donessin un cop de mà: acadèmiques, 
extraacadèmiques, de millora personal... 
Cada setmana, a l’hora de Tutoria, un 
d’aquests cinc companys amb els 
quals es té menys relació li dona un 
cop de mà amb una de les coses del 
llistat amb les quals necessitava ajut. 

Si no té aquestes habilitats pot oferir-li 
altres coses que es corresponguin més 
amb el seu  tipus d’ntel·ligència, que 
sí pot fer estupendament i que també 
poden anar-li bé. S’aprofita l’ocasió per 
conèixer-se una mica millor.  

Ofereix-te a ajudar 

PRIMER CICLE  | activiTAT 14bloC 2

https://www.significados.com/fraternidad/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisxKyv1LbpAhWKsBQKHbqDBrkQFjAHegQIDBAG&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FTeor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples&usg=AOvVaw2OFNJXB7e7G3S0inKXY9Oc


Programa d’Educació en Valors Secundària. Curs 2020-2021Aldees Infantils SOS

33
 

Més
Sense necessitat de personalitzar l’ajut, 
podem crear un fons solidari tipus 
beca per ajudar una mica algú que ho 
necessiti de veritat al col·legi. La idea 
no és assignar-lo necessàriament, sinó 
anar acumulant a còpia de recaptacions 
o d’una petita quota anual (per exemple, 
5 euros per alumne) per quan sigui 
realment necessari. El consell escolar 
pot exercir de comissió per valorar 
possibles candidats i decidir a qui ha 
d’assignar-se.  

En casa
S’anima els pares perquè participin 
en l’AMPA del institut, en la junta de la 
comunitat, en l’associació de veïns, etc. 
Molts vegades fa mandra participar en 
aquests grups perquè no es coneix les 
persones, però si es fa un esforç, a més 
de col·laborar amb les diferents entitats, 
descobriran persones noves amb les 
quals establir nous vincles. A més, en 
situacions de necessitat, com les que 
hem viscut recentment és important teixir 
una xarxa de veïnatge per donar-se un 
cop de mà. 

PRIMER CICLE  | activiTAT 14bloC 2

https://es.wikihow.com/crear-un-fondo-de-becas-educativas
https://futuros-talentos.com/derechos-del-ampa/
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Una sortida molt cívica

PRIMER CICLE  | activiTAT 15

Objectiu
Donar exemple a altres persones amb 
un comportament educat i cívic; animar 
la resta de persones que es contagiïn 
amb aquesta manera d’actuar.

Desenvolupament
Es proposa una acció col·lectiva fora 
del institut per posar en pràctica 
el seu comportament cívic: han 
d’utilitzar el transport públic per fer 
aquesta activitat, com per exemple 
una biblioteca. En qualsevol d’aquests 
llocs o qualsevol altre que se’ls ocorri 
han de ser conscients de totes les 
persones que els envolen i deixar 
constància de la seva educació i sentit 
comú en comportar-se: si hi ha alguna 
persona gran a l’autobús o al metro, 
amb discapacitat o embarassada 
dempeus, o senzillament sembla 
cansat o necessita seure més que ells 
mateixos, se li cedeix el seient; també 
se’ls deixa passar al carrer, quan obrin 
una porta, si hi ha una cua molt llarga 
al lloc que van a visitar, si necessiten 
ajut per fer una cerca al catàleg 
informatitzat o buscar algun llibre o 
revista als prestatges, etc. Segur que 
es mostren d’allò més agraïts. En la 
propera sessió de classe comentaran 
com s’han sentit, quina resposta han 
trobat per part de les persones a les 
quals van ajudar, si s’han sabut posar 
en el seu lloc o es plantegen que algun 
dia puguin arribar a necessitar aquest 
tipus d’ajut.

Idees clau
Ser educat, donar exemple, solidaritzar-
se amb les persones grans o que 
necessiten el nostre ajut, tenir sentit 
comú, etc.

Recursos
Icones representatives de les vostres 
bones intencions per recordar-les en 
cartells amb els quals decorar la classe.

bloC 2

https://www.casadellibro.com/libro-que-maleducado-guia-de-buenas-maneras-para-adolescentes-que-qu-ieren-llegar-lejos/9788482397740/929363
https://www.flaticon.es/home
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PRIMER CICLE  | activiTAT 15

Més
A més de donar exemple també es pot 
“convidar”, amb educació, perquè la 
resta faci el mateix, que no miri cap a 
una altra banda. Si algú jove no cedeix 
el seu seient a una persona gran a 
l’autobús, per exemple, perquè va 
distret amb el mòbil, l’avisem perquè 
ho faci; el mateix a la sala d’espera 
del metge o a la cola del forn de pa. 
Si se li demana que sigui amable amb 
educació segur que no hi ha cap 
problema.    

a casa
Com a família també es pot ser educat 
i donar exemple de civisme: quan van 
tots junts al cotxe, sent especialment 
respectuós amb les persones grans, 
els discapacitats o els novells al volant; 
ajudant a portar la compra als nostres 
veïns grans; deixant passar els més 
petits quan hi ha un espectacle al 
carrer i no poden veure-hi, etc. Si tots 
som una mica més cívics la convivència 
sempre funcionarà millor.

bloC 2

http://www.traficoytransito.com/2018/03/01/el-civismo-una-asignatura-pendiente-para-conductores-y-peatones/
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Paraules que salven 
desigualtats

SEGON CICLE  | activiTAT 16

Objectiu
Inspirar-se en cites i  frases cèlebres 
que personatges populars o anònims 
van escriure o van dir en el seu moment 
per crear una societat millor i més 
solidària.

Idees clau
Recollir cites, llegir amb atenció, re-
flexionar, interioritzar-les i fer-les-hi 
seves.

Recursos
Ordinadors, connexió a internet, mòbils, 
rotlle de paper d’embalar, retoladors de 
punta gruixuda, esprais per pintar, etc.

Desenvolupament
El professor de Plàstica o Literatura els 
convida a buscar  cites inspiracionals 
de personatges populars o anònims 
que animin l’ésser humà a ser una 
millor persona i col·laborar per crear 
un món millor. N’hi ha centenars, algu-

nes molt conegudes, com les de John 
Lennon, Mahatma Gandhi, Martin 
Luther King, Paulo Coelho, etc., però 
també de molts altres. Cerca en les 
lletres dels teus cantants favorits. Amb 
totes aquestes cites i frases que ens 
inspiren a ser millors persones es crea 
una pàgina de Facebook en la qual tots 
poden escriure les que més els agradin 
o els hagin inspirat, sense repetir-les. Si 
els agrada aquest exercici i les frases 
que troben podrien agafar l’hàbit, durant 
aquest trimestre, d’iniciar o incloure 
en els seus treballs de les diferents 
assignatures la cita d’algun personatge 
famós que resumeixi l’esperit del que 
han après.

Més
Si tenen espai per portar-ho a terme, 
es trien les cites que més els agradin o 
els semblin més rellevants i les pinten 
en un mural sobre paper d’embalar; 
si a algú se li donen bé els grafits i es 
permet, també poden il·lustrar alguna 
paret amb esprai. 

a casa
Algunes d’aquestes cites o frases 
mítiques sorgeixen de moments o 
escenaris concrets: la guerra de Vietnam, 
la lluita pacífica per la independència de 
l’Índia, la lluita per assolir els mateixos 
drets independentment de les races 
de les persones, etc. Amb els família, 
s’informen sobre alguns d’aquests mo-
ments històrics.
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http://www.frasescelebres.com/
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03-Ge-oqt2t5OfCAsie9l8mnEX8Eg:1587996711584&source=univ&tbm=isch&q=frases+inspiracionales&sa=X&ved=2ahUKEwi21pff5IjpAhVM5uAKHYtYB9cQsAR6BAgKEAE&biw=1525&bih=705
https://nachotellez.com/es/como-usar-frases-celebres-en-tu-discurso/
https://nachotellez.com/es/como-usar-frases-celebres-en-tu-discurso/
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Les botigues del meu barri

SEGON CICLE  | activiTAT 17

Objectiu
Cercar informació i estadístiques so-
bre els petits comerços de tota la vida 
del barri o poble i les grans superfícies; 
amb aquestes dades, pensar si aquests 
comerços competeixen en igualtat de 
condicions o existeix una desigualtat 
real.

Idees clau
Recaptar informació, comparar, ext-
reure conclusions, proposar accions 
per funcionar en igualtat de condicions.

Recursos
Ordinadors amb connexió a internet, 
mòbils, etc. 

Desenvolupament
Segur que tots han sentit alguna 
vegada que el  petit comerç acabarà 
desapareixent per culpa de les 
grans superfícies però han pensat: 
per què es repeteix cada cop amb 
més freqüència aquest comentari 
o és que s’està convertint en una 
realitat? Cerquen informació sobre 
la facturació, els preus, l’oferta, 
etc., de petits comerços i després 
de grans superfícies. Fan el mateix 
amb les despeses que suposa 
obrir un petit comerç al carrer o 
en un centre comercial, incloent-
hi les salaris per al nombre d’hores 
d’obertura. Si no troben informació 
dels petits poden sortir al carrer i 
preguntar-los directament en primera 
persona i gravar les respostes amb 
el mòbil. Quan s’hagi recopilat tota la 
informació, s’introdueix en un Excel. 
Quines conclusions s’obtenen de la 
comparativa? Quin tipus d’empresa 
pot permetre’s estar en una gran 
superfície i quines compensacions 
n’obté? Muntaran un Excel amb totes 
aquestes dades i el compartiran per 
completar-lo en grup, cadascun amb 
la informació que hagin obtingut. 

bloC 2

https://www.publico.es/ahorro-consumo-responsable/que-son-los-productos-de-km-0-y-como-encontrarlos-en-tu-supermercado/
https://www.mallorcadiario.com/los-ciudadanos-prefieren-el-pequeno-comercio-pero-tambien-compran-en-los-grandes-almacenes.
http://comerciodeleganes.es/tiendas-de-barrio-vs-centros-comerciales-quien-sale-ganando/
http://comerciodeleganes.es/tiendas-de-barrio-vs-centros-comerciales-quien-sale-ganando/
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Més
Es crea una campanya de publicitat 
animant a comprar en el petit comerç 
potenciant els seus aspectes més 
positius: productes de proximitat o 
km 0, un tracte més proper i amable, 
es poden fer encàrrecs, es poden 
sol·licitar productes que no trobes al 
supermercat, etc.

a casa
Com a família, es comprometen a 
fer un 50% de la compra de la llar en 
petits comerços del barri o del poble; 
d’aquesta manera, s’ajuda que aquests 
aconsegueixin subsistir.  

bloC 2

https://www.infoautonomos.com/crecimiento-empresarial/estrategias-para-el-pequeno-comercio/
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190821/463930287062/alimentos-temporada-km0-cambio-climatico.html
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Tinc prejudicis?  

SEGON CICLE  | activiTAT 18

Objectiu
Reflexionar davant de preguntes concretes 
si es tenen prejudicis de gènere, de raça, 
socials, econòmics, religiosos, etc. De 
vegades les preguntes en abstracte no 
serveixen per respondre en realitat com 
som o com ens comportem. 

Idees clau
obtenir resultats clars i objectius gràcies 
a preguntes concretes i descriptives que 
permetin contestar de manera concisa 
Prejudicis i estereotips com a forma 
d’exclusió social.

Recursos
Ordinadors, connexió a internet i Google 
Forms. 

DesENVOLUPAMENT
abans de preparar aquesta activitat, el  
Tutor demana als alumnes que responguin 
a preguntes tipus: ets racista?, 
ets homòfob?, prefereixes no tenir 
contacte amb una persona pobre?, ets 
masclista?, no et cauen bé les persones 
que pertanyen a una religió diferent de la 
teva?, etc. Segur que la majoria de les 
respostes (es poden contestar de manera 
anònima) són negatives; i és que en realitat 
la majoria dels alumnes i persones, a més 
de saber molt bé el que és políticament 
correcte, sentim en el nostre interior 
que no tenim cap prejudici per tema de 
raça, sexe, classe social, etc., i que som 
oberts i respectuosos. somos abiertos y 
respetuosos. 

Però en la pràctica, encara que no 
ho imaginin, això no és sempre així, ja 
que hi ha prejudicis que porten molt 
de temps instal·lats en les nostres 
societats i forma de ser i no són 
tan fàcils de percebre i eliminar. Per 
detectar-los es prepara bon test que 
es penja al Drive de Google perquè 
tots els alumnes, famílies, professors, 
etc., hi responguin. El test el preparen 
els alumnes amb preguntes molt més 
concretes: penses que els homes són 
més intel·ligents que les dones?, creus 
que les dones tenen millor cura dels 
seus fills?, et molesta quan dos nois o 
dues noies es fan un petó en públic, 
però no quan ho fan un noi i una noia?, 
et molesta quan un pidolaire s’asseu 
al teu costat al metro o a l’autobús?, 
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https://ined21.com/yo-no-soy-asi-jovenes-y-estereotipos/
https://docs.google.com/forms/d/1Tb48SdlIoajxD5jOdVussuRInrcX3ZBQ4_ibr0CmBfE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Tb48SdlIoajxD5jOdVussuRInrcX3ZBQ4_ibr0CmBfE/edit
https://alacontra.es/2020/02/yo-no-soy-racista-pero/
https://www.lavanguardia.com/vivo/lifestyle/20190517/462278590785/dia-internacional-lgtbi-fobia-17-de-mayo-hoy-comentarios-evitar-no-ser-homofobo.html
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/las-frases-machistas-mas-controvertidas/
https://www.elmundo.es/espana/2015/09/10/55f1956a46163fdb5a8b4580.html
https://es.surveymonkey.com/mp/writing-survey-questions/
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et semblen ridícules les formes de 
vestir de persones d’altres països?, no 
entens per què es practiquen certes 
tradicions religioses com fer dejú o 
anar de genolls per una promesa?, 
etc. Un cop tinguem les respostes, es 
codifiquen i se n’extreuen conclusions.  

Més
s’elabora un llistat amb  els prejudicis 
més comuns entre els enquestat, 
es reflexiona i es busquen solucions 
per superar-los. Primer cal ser sincer 
i admetre per què ens sentim així 
sense complexos ni culpabilitat, i a 
partir d’aquí es podrà començar a 
treballar per veure com poden influir 
en la nostra manera de treballar i fins 
i tot obstaculitzar l’avenç personal i 
col·lectiu. Per què no ens centrem més 
en  que ens uneix que en el que ens 
separa, per exemple? I si trenquem les  
idees preconcebudes per sexe, raça, 
edat o religió? Ningú té per què sentir-
se malament.

A casa
Tota la família fa l’enquesta que s’ha 
preparat a la classe i després es 
comparteixen les respostes; segons 
el que s’hagi contestat, expliquem 
per què ens sentim així i com es pot 
treballar per superar segons quins 
prejudicis i estereotips. Serà interessant 
veure també quins prejudicis existeixen  
sobre l’adolescència i sobre com són 
els adolescents, per poder rebatre’ls 
amb l’exemple particular. 

bloC 2

https://www.equiposytalento.com/tribunas/learnlight/7-formas-en-las-que-nuestros-prejuicios-inconscientes-afectan-a-nuestras-interacciones-en-el-trabajo
https://www.equiposytalento.com/tribunas/learnlight/7-formas-en-las-que-nuestros-prejuicios-inconscientes-afectan-a-nuestras-interacciones-en-el-trabajo
https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg
https://www.youtube.com/watch?v=YKA-dSaAWsA
https://www.fad.es/planetajoven/desmontando-estereotipos-sobre-la-juventud-therealyoung/
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ObjeCTIU
Comprendre que tota causa té un 
efecte, i que si aquesta “causa” 
és negativa, així serà l’efecte; cal 
mobilitzar-se per evitar aquest flux de 
relacions.  

Idees clau
Causa-efecte, acció-reacció, causes 
dels conflictes socials, fets i 
conseqüències. 

Recursos
Cartolines, tisores, bolígrafs, llapis, 
retoladors, etc.

Desenvolupament
amb l’ajuda del Tutor, per grups, 
preparen un joc de cartes en el qual 
cada una d’aquestes fa referència a 
una acció que genera desigualtat entre 
les persones: “no tinc res per menjar”, 
“no tinc casa”, “no puc anar al col·legi 
perquè he de treballar des de petit”, 
“no em vacunen”, “no tinc accés a una 
sanitat pública de qualitat”, etc. Cada 
grup escriu en un paper la reacció que 
aquesta provocarà a nivell individual 
i a nivell grupal i social i quines 
conseqüències tindrà en la vida dels 
altres. Per exemple, si a un noi no el 
vacunen es pot contagiar de malalties 
que ja estan sota control i, al final, si són 
molts els nois que no reben aquestes 
vacunes, poden acabar contagiant 
fins i tot tercers que estiguin vacunats 

a causa de les mutacions que pot 
patir aquesta malaltia. Si una persona 
no té feina, llavors... si són moltes les 
que no en tenen... Si una persona 
pateix violència, si en són moltes... 
Per explicar a la resta el resultat de 
la reflexió es presentarà una galeria 
de fotos per il·lustrar-les en les quals 
els alumnes hauran assumit aquests 
rols i dramatitzat els efectes. Poden 
generar una exposició, una galeria 
d’imatges per a la web de l’institut, un 
videomuntatge…    

Més
Se cerca una proposta perquè 
aquesta “acció” negativa desaparegui 
i, d’aquesta manera, tots ens sortim 
beneficiats; les desigualtats són un 
problema de tota la societat, no només 
de les persones que les pateixen en 
primera persona. 

a casa
com a família es fan “accions” que 
provoquen una “reacció” que combati 
la desigualtat: donem menjar als 
“bancs d’aliments”, fem una donació 
per a vacunes en països pobres, ens 
fem socis o padrins d’Aldees Infantils 
SOS perquè algun jove pugui tenir 
millors oportunitats, etc. Com menys 
desigualtats hi hagi al món, millor ens 
anirà a tots. 

Causa i efecte. 
Acció i reacció

SEGON CICLE  | activiTAT 19bloC 2

https://www.yorokobu.es/conflictos-sociales/
https://www.yorokobu.es/conflictos-sociales/
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas/programa-de-jovenes
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas/programa-de-jovenes


Programa d’Educació en Valors Secundària. Curs 2020-2021Aldees Infantils SOS

42
 

Objectiu
Malgrat que vivim en una societat 
cada cop més globalitzada, el flux 
d’informació que ens arriba no acos-
tuma a respondre a paràmetres d’igual-
tat, i unes cultures s’imposen sobre 
unes altes; busquem informació per 
lluitar contra tanta desigualtat de 
continguts i coneixement.     

Idees clau
Obrir el nostre camp de mires, cerca 
informació alternativa, mostrar interès 
per altres cultures i mantenir-se curiós.

Recursos
Ordinadors, connexió a internet, mòbils, 
etc.; programa per a  presentacions 
como  PowerPoint o Prezi. Bases de 
fotos y videos gratis i llibres de drets. 
Programes d’edició de vídeo. 

Desenvolupament
A classe de Ciències Socials es 
divideixen per grups. Els alumnes han 
de cercar informació sobre personatges 
cèlebres de països estrangers dels 
quals en general no tinguem gaire 
informació, alguns d’ells guardonats 
amb premis prestigiosos com els 
Nobel o els Príncep d’Astúries, de 
qualsevol país de l’Àfrica o de l’Àsia, per 
exemple, de Rússia o els països bàltics, 
de l’Amèrica Central, etc. Cada grup 
tria un país i cerca informació sobre els 
polítics rellevants, científics o inventors, 
esportistes, escriptors, etc. Amb tota la 
informació es preparen cartells amb un 
mateix format per decorar un passadís 
del centre. També es prepararà una 
opció digital per fer-la viral a través de 
les nostres xarxes socials.

Més
s’organitza un  Kahoot (amb un grup 
de 5 alumnes voluntaris que prepararan 
les preguntes, amb punt especial per 
fer-ho) per saber quants joves coneixen 
determinades personalitats de camps 
com l’economia, la política, la literatura, 
la ciència... fins i tot Premis Nobel que 
han fet avançar la humanitat. Som 
capaços de conèixer tots els cantants 
de moda i no aquestes persones. Per 
què no reben més atenció o no són 
els seus models? Després del Kahoot, 
amb premi per al guanyador, debatran 
sobre aquest tema. Per què no inte-
ressen? Per què no es coneixen? És 
perquè són d’altres cultures o d’altres 
països dels quals no sabem res? 
Perquè són lluny o perquè tenen una 

Aquestes figures desconegudes
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https://es.libreoffice.org/
https://prezi.com/
https://pixabay.com/es/videos/search/
https://www.oberlo.es/blog/programas-para-editar-videos-gratis
https://www.nationalgeographic.com.es/temas/premios-nobel
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Princesa_de_Asturias_de_las_Letras
https://kahoot.com/
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altra llengua...? (si pensem que a prop 
que és Portugal i que poc sabem dels 
seus personatges o que la llengua 
espanyola que compartim amb països 
d’Amèrica del Sud no ens fa conèixer 
millor els seus personatges...). Per 
què sabem tant dels Estats Units quan 
són en un altre continent i ni tan sols 
compartim la mateixa llengua? Com 
podria fluir més la informació? Creus 
que sí que existeixen xarxes entre 
grups d’interès? Com podríem fer-los 
més populars? 

a casa
En algun moment del cap de setmana, 
totes les setmanes, tota la família es 
proposa mirar alguna pel·lícula o 
sèrie que no s’hagi realitzat als Estats 
Units, a Anglaterra o que sigui del 
nostre país. Encara que pensem que 
les cultures s’expandeixen en igualtat 
de condicions i de manera natural, 
aquesta no és la realitat, i per això cal 
mostrar-se sempre atent i curiós per 
descobrir nous mons.

SEGON CICLE  | activiTAT 20bloC 2

https://www.silenzine.com/series-europeas-recomendadas/
https://www.silenzine.com/series-europeas-recomendadas/
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ACTIVIDAD proposada
Donar suport al treball del petit comerç i al 
producte local després de la crisi sanitària. 
Mapegeu el vostre barri o el vostre poble 
per saber què s’hi ofereix i confeccioneu 
unes pàgines verdes que promoguin el 
consum de proximitat. 

Després d’aquesta nova guia útil del barri, 
es proposa un espai de reflexió col·lectiva i 
individual:

• Us ha sorprès l’oferta que hi heu trobat?
• De què n’hi ha més? Què hi trobeu 

a faltar? Es podria generar més 
ocupació?

• Cap a on van les necessitats i com 
creieu que els joves podeu cobrir-les?

• Com se us ocorreria arribar a altres 
llocs, sortir de les fronteres locals?

• Quines oportunitats de treball s’obren 
malgrat les condicions adverses?

• Quines s’adapten més a les vostres 
diferents maneres de ser, vocacions i 
habilitats?

Fa tan sols uns mesos vam estar unes quantes 
setmanes confinats a casa, moltes persones es 
van contagiar pel coronavirus i només al nostre país 
milers van morir per aquesta causa sense que hi 
hagués tractament clar ni vacuna per prevenir-la. És 
la pandèmia més tràgica que ha tingut lloc en més 
de cent anys, i un succés dramàtic que canviarà el 
curs de la història i de la forma de relacionar-nos 
personalment i socialment. 

L’economia, com a conseqüència, ha patit un cop 
devastador: milions de persones han perdut les 
seves feines; s’han tancat centenars de milers de 
negocis; s’han retallat sous, etc. Totes aquestes 
dificultats no han fet cap altra cosa que agreujar les 
desigualtats socials, afectant sobretot les classes 
més pobres, ja de per si inestables i vulnerables, i 
fent-los més complex i dificultós sortir del “cercle de 
la pobresa”.

L’Organització Internacional del Treball (OIT) asse-
gura que els joves també seran un dels sectors 
més perjudicats a nivell econòmic, ja que les seves 
feines solen ser de jornada parcial o temporal, i a 
més no han tingut temps d’acumular estalvis. Per 
això, en aquest moment i en aquesta situació cal ser 
més solidaris que mai les uns amb els altres, pensar 
de quina manera es pot avançar de manera unida 
perquè en aquesta “nova realitat”, de la qual tothom 
parla, els desigualtats tinguin menys protagonisme 
que mai.       

COVID-19 ¿CoM CAnvIA EL treball?

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10415009/03/20/Que-empresas-se-estan-forrando-con-la-crisis-del-coronavirus.html
https://www.rtve.es/noticias/20200527/uno-cada-seis-jovenes-mundo-perdido-su-empleo-crisis-del-coronavirus-segun-oit/2015025.shtml
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Justícia, pau 
i no-violència

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
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La justícia, la pau o la no-violència són conceptes 
que a priori sonen molt grandiloqüents i una 
mica abstractes. Són conceptes dels quals, 
per la seva magnitud i la seva complexitat, 
pensem que tenim poc a dir o poca capacitat 
d’intervenir per la nostra edat i coneixement. 
Malgrat això, com amb gairebé tot, hi ha diferents 
escales i sempre n’hi ha una a la nostra mida.

Aquesta justícia, aquesta pau o aquesta no-
violència a la nostra mida són les del dia a dia, les que 
impregnen la nostra manera de ser i de comportar-
nos per viure de manera pacífica i tranquil·la, 
respectant sempre les nostres famílies, companys 
i professors; erradicant per a sempre la violència 
de les nostres vides, buscant la resolució dels 
conflictes a través de la raó i del diàleg, i denunciant 
i aplicant la justícia sempre que ens trobem davant 
de situacions que no respecten els drets dels éssers 
humans, dels animals i del planeta en general. 

Cal erradicar les conductes abusives, violentes, 
avaricioses, egoistes, intimidatòries, etc., blasmant 
la gràcia a qui les utilitzi i fent notar quan no estem 
d’acord amb una manera de parlar als altres. 
Així evitarem que uns quants intentin imposar les 
seves regles autoritàries i injustes sobre la majoria 
que aspirem a conviure en harmonia: riure’s dels 
companys pel seu aspecte físic, davant d’ells o 
mitjançant les xarxes socials; deixar de costat els 
amics per la seva manera de vestir o per no atrevir-
te a fer segons quines coses; aprofitar-se dels 
alumnes més petits per no abusar-ne o robar-los 
coses, etc. Res d’això és abstracte, i canviar aquests 
comportaments és a les nostres mans. Això és fer 
justícia quotidiana, que marca les nostres vides. 

Convertir-se en activistes d’allò quotidià també 
és quelcom que va tocant a aquesta edat. Si tots 
estem units, la nostra capacitat de transformar les 
coses és molt poderosa. 

Per lluitar per la pau i la justícia, i contra la violència, 
no hi ha barreres de cap mena. Només cal actuar 
amb sentit comú, pensant abans d’actuar i fent-
nos una pregunta molt bàsica: això està bé? 
Podríem fer-ho millor o a la nostra manera? La 
resposta també és sempre molt senzilla; ens 
comportem d’una manera o d’una altra, al nostre 
interior sempre sabem diferenciar el que està ben 
fet del que no, el que és just i el que és injust. 
Evitem les excuses o mirar cap a una altra banda, 
perquè així no estarem complint amb els ODS16. 

En canvi, si actuem en conseqüència i denunciem 
sempre el que no sigui correcte, podrem 
assolir aviat, almenys en aquesta generació, un 
objectiu que és més just i que ens farà millors 
persones, i de la nostra societat, un lloc millor.
    

Justícia, pau 
i no-violència

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2017/01/Goal_16_Spanish.pdf
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-16-peace-justice-and-strong-institutions.html
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Objectiu
Propostes de casos-problema, escolta 
activa, pensament alternatiu, pensament 
normatiu, reflexions ètiques; acceptació 
de diferents formes d’entendre al vida, 
punts de vista i aproximacions. Aplicació 
del concepte de justícia “ortodox” i 
interpretatiu.  

Idees clau
Escolta activa amb atenció i respec-
te; saber guardar l’ordre de les in-
tervencions; no tenir una opinió 
precondebuda, sinó estar obert a les 
diferents interpretacions dels fets; 
prendre decisions basades en les lleis 
i les normes, i intentar aplicar-les de 
manera imparcial i justa.    

Recursos
Pissarra digital per projectar imatges 
de sèries; cartolines vermelles i verdes 
per fer targetes i vestuari o disfresses 
que tinguin a casa.

Desenvolupament
A la classe de Tutoria, el professor 
els proposa dividir-se en grups de 
tres: un acusat, un advocat defensor 
i un fiscal (advocat que s’encarrega 
de l’acusació); l’acusat defensor i 
un fiscal (advocat que s’encarrega 
de l’acusació). L’acusat ha de ser un 
personatge d’alguna sèrie actual que 
hagin vist i que els alumnes considerin 
que, per la seva conducta, ha de ser 
portat a judici: Eddard Stark o Cersei 

Lannister de Juego de tronos; Walter 
White o Jesse Pinkman de Breaking 
Bad; Tokio o Palermo de La Casa de 
Papel, etc. L’advocat defensa el seu 
client, el fiscal exposa per què l’acusa 
i, finalment, l’acusat també tindrà el 
seu torn per oferir la seva versió dels 
fets. La resta de la classe exerceix 
de jurat popular davant de cada cas: 
escolten en silenci, respectuosos, 
concentrats en el que els estan 
explicant. Per impartir justícia cap parar 
atenció, entendre les diferents parts, 
reflexionar amb tranquil·litat i arribar a 
una conclusió. Al final arriba la votació 
popular: si consideren que l’acusat és 
culpable, aixequen la targeta vermella; 
si pensen que és innocent, mostren la 
verda.     

Jurat popular

PRIMER CICLE | activiTAT  21bloC 3

https://lamenteesmaravillosa.com/el-enorme-potencial-de-una-mente-abierta/
https://es.hboespana.com/
https://www.netflix.com/search?q=breakin&jbv=70143836&jbp=0&jbr=0
https://www.netflix.com/search?q=breakin&jbv=70143836&jbp=0&jbr=0
https://www.netflix.com/search?q=la%20casa%20de&jbv=80192098&jbp=0&jbr=0
https://www.netflix.com/search?q=la%20casa%20de&jbv=80192098&jbp=0&jbr=0
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MÉs
Per “ficar-se” més en situació, els 
alumnes es disfressen segons els 
personatges de la sèrie que representen; 
l’advocat i el fiscal també es vesteixen 
amb un estil més clàssic i formal. Es 
grava en vídeo per visionar a posteriori 
si algun membre del jurat té dubtes a 
l’hora de votar “innocent” o “culpable”.

a casa
Miren en família alguna de les sèries 
que hem triat a classe; se’ls demana 
als pares que donin la seva opinió 
sobre els personatges acusats. També 
es pot mirar alguna sèrie d’advocats 
per posar-se en situació. Varia molt 
sobre les acusacions i defenses fetes 
a l’aula?

PRIMER CICLE | activiTAT  21bloC 3

https://www.espinof.com/listas/mejores-series-abogados-netflix-hbo-amazon-movistar
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Objectiu
Perquè la convivència en la societat 
sigui justa i pacífica hi ha uns principis 
d’equidtat —de gènere, social o 
econòmica— que marquen i defensen 
certes normes perquè els més 
vulnerables i dèbils visquin en igualtat 
de condicions.  

Idees clau
Respectar i defensar les lleis i normes 
que regulen una societat justa en la qual 
totes les persones han de tenir igualtat 
d’oportunitats, independentment del 
seu gènere, edat, raça, classe social, 
etc.

Recursos
Un banc allargat en el qual hi càpiguen 
ser persones; ordinadors i connexió a 
internet.

Desenvolupament
A classe de Tutoria, el professor els 
presenta un joc de role play, que és una 
variació de la clàssica dinàmica grupal  
“el naufragi”: la classe representa e 
Titanic i s’està enfonsant; hi ha un 
bot salvavides —un banc de l’aula—, 
però només hi caben set persones. 
Cadascun dels alumnes rep un 
número i un perfil de personatge que 
ha d’adoptar i defensar el seu dret a 
ser al bot: un nen, un nadó, un ancià, 
una anciana, una mare soltera, una 
noia embarassada, un pare de família 
nombrosa, un metge, un infermer, 

el capità del vaixell, un capellà, un 
científic, un actor, un músic, etc. 
Cada alumne disposa d’1 minut per 
exposar per què mereix pujar al bot. 
Després, a través d’un formulari que 
es pot configurar amb les plantilles de 
Google Forms o a través d’un Kahoot, 
tots els alumnes de la classe voten 
quins set personatges pensen que 
han de pujar al bot i salvar la vida. 
Finalment es donen els resultats i, si 
volen, poden comentar si consideren 
que la selecció ha estat justa o no.

Els nens i les dones 
primer

PRIMER CICLE | activiTAT 22bloC 3

https://concepto.de/equidad/
https://www.actiludis.com/2011/03/10/el-naufragio/
https://www.youtube.com/watch?v=LVHt4KBAb0g
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Més
Un cop es tinguin els resultats de les 
votacions, s’inicia un debat entre tots 
els alumnes, moderat pel professor, en 
el qual s’exposen si hi estan d’acord 
o no sobre les set persones que en 
teoria haurien de sobreviure a la resta. 
Cal argumentar l’opinió.  

a casa
Amb la família, miren alguna pel·lícula 
o sèrie de catàstrofes com Lo 
Imposible, Esclat, The Rain, Titànic 
o el capítol 12 de The expanse on 
es tracta exactament aquest dilema i 
es para especial atenció a quins rols 
exerceixen els diferents personatges 
segons el seu gènere, edat, professió, 
etc.  

PRIMER CICLE | activiTAT 22bloC 3

https://www.youtube.com/watch?v=FpulD02gc9s
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Objectiu
Partint dels nostres coneixements i de 
la nostra experiència de la vida, oferir 
resposta i solucions constructives a 
diferents conflictes del dia a dia, fent 
servir sempre la justícia.

Idees clau
Ser reflexiu, sensat, empàtic i no deixar-
se endur per les opinions de tercers, 
sinó pel que es considera que està ben 
o mal fet; en realitat és més senzill del 
que sembla.

Recursos
Ordinadors i connexió a internet.

desenvolupament
Es divideix els alumnes per grups 
de 4 o 5 i els proposa crear nous 
dilemes morals per alimentar la 
pàgina  “Menudo Dilema” de 
Aldeas Infantiles. En aquesta hi 
trobaran molts exemples basats en els 
estadis de desenvolupament moral de 
Kohlberg i el  creixement moral del 
professor Manuel Segura. Es tracta 
que cadascun aporti un nou dilema o 
situació conflictiva amb la major base 
real o d’experiència possible. Agafaran 
com a model els dilemes d’aquesta 
pàgina i les diferents respostes 
davant una situació, que representen 
les diferents postures que es poden 
prendre davant un escenari així. Cada 
resposta, a més, es correspon amb un 
nivell de creixement moral: la resposta 
del temor, de l’egosime, de voler 
encaixar en el grup, de la justícia, de 
fer el millor per al grup o de ser tan 
ètic com sigui possible, respectant 
els drets de tots i el concepte de bé 
o mal de manera objectiva. Segur que 
no hi ha cap problema, hi ha centenars 
de situacions que generen confusió i 
conflicte a l’hora de reaccionar. Cada 
dilema s’introdueix en un document 
compartit amb el seu número d’alumne. 

Dilemes quotidians

PRIMER CICLE | activiTAT  23bloC 3

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://zibereskola.blogspot.com/2007/03/el-crecimiento-moral-con-manuel-segura.html
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MÉs
Els alumnes responen al seu torn tots 
els dilemes, i en acabar analitzen els 
resultats: comproven si són persones 
injustes, indiferents, apàtiques, poc 
implicades, empàtiques, amb un gran 
sentit de la justícia, etc. 

A casa
Demanen als pares que els expliquin 
alguna situació en la qual no van actuar 
de la manera correcta i no van saber 
com comportar-se: per exemple, en 
alguna ocasió que es va acomiadar un 
company de feina de manera injusta i no 
van expressar la seva opinió davant la 
situació; quan en alguna ocasió no han 
respectat les normes de convivència 
de la comunitat i dels veïns, posant la 
música molt alta, posant rentadores a 
altes hores de la nit quan la gent ja està 
dormint, etc. Reflexionen i verbalitzen 
com pensen que era la manera correcta 
d’actuar.
 
 
 

PRIMER CICLE | activiTAT 23bloC 3

https://psicologiaymente.com/psicologia/dilemas-eticos
https://www.equiposytalento.com/noticias/2016/05/24/la-injusticia-en-el-trabajo-afecta-a-la-salud
https://www.hacerfamilia.com/adolescentes/noticia-adolescentes-apaticos-motivarles-20160908144719.html
https://fuenlabradanoticias.com/art/92678/los-5-conflictos-mas-comunes-que-se-generan-en-una-comunidad-de-vecinos
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ObjeCTIU
Ser tan objectius com sigui possible per 
discernir entre el que és just i allò injust, i 
acceptar diferents interpretacions d’una 
mateixa situació, sempre des d’un punt 
de vista racional i des de l’empatia.   

IdeEs claU
Aturar-se, escoltar atentament sense 
distraccions, pensar, reflexionar sobre els 
esdeveniments i arribar a conclusions..

Recursos
Folis, bolígrafs, caixa de cartró com si 
fos una urna; ordinadors i connexió a 
internet.

DesENVOLUPAMENT
A la classe de Tutoria o Llengua 
Castellana, el professor els proposa 
que escriguin un relat: ha d’estar basat 
en fets reals, protagonitzat per ells 
mateixos i per altres companys, però 
ells han d’haver estat testimonis dels 
esdeveniments narrats. La història ha 
d’explicar alguna injustícia, no ha de ser 
quelcom de molta transcendència, i al 
final del text hem de denunciar per què 
les coses no es van fer bé. Es canvien 
els noms dels protagonistes. No es 
tracta d’acusar ningú, simplement de 
reflexionar sobre situacions injustes. Un 
cop acabat, es col·loca en l’urna. També 
es pot escriure amb ordinador i després 
penjar-los tots en una mateixa carpeta 
compartida. Finalment, es llegeixen tots 
a classe: els alumnes han d’identificar la 
injustícia i com s’hauria d’haver resolt.

MÉs
Si els alumnes no es posen d’acord en 
la resolució dels conflictes, s’invita 
alumnes d’altres classes i cursos perquè 
ofereixin una opinió que en teoria hauria 
de ser més objectiva.

A casa
Es revisen les normes de la llar amb 
les quals no s’està d’acord: horaris, 
ús de les pantalles, organització de les 
tasques de la llar, menús, etc. S’intenta 
buscar una solució consensuada als 
conflictes o desacords.
 

Siguem justos 
entre nosaltres

PRIMER CICLE | activiTAT  24bloC 3

http://www.cuentoscortos.com/cuentos-de-justicia
https://www.slideshare.net/UNAF/gua-para-adolescentes-de-ayuda-a-la-resolucin-pacfica-de-conflictos-y-sensibilizacin-a-la-mediacin-en-centros-escolares
https://www.alcanzapsicologos.es/normas-para-adolescentes-en-el-hogar/
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Jo sí saludo   

PRIMER CICLE | activiTAT  25

Desenvolupament
En la classe de Plàstica, amb tutorials 
i l’ajuda del professor, es preparen o bé 
ventalls amb cartrons que els alumnes 
porten de casa i decoren a classe, o bé 
xapes personalitzades, si disposem de 
la màquina per fer-es. Aquests ventalls 
o xapes han de portar un missatge, 
una salutació, el que vulguem: hola, 
bon dia, bona tarda, què tal?, tot bé?, 
ciao, hi!, hello, ni-hao, márhabaan, etc. 

Després, juntament amb el professor, 
s’agafa l’autobús o el metro i els 
repartim entre els usuaris que vagin 
pujant, sense oblidar de fer contacte 
visual, amb un somriure, un to 
adequat i saludar-los educadament. 
Podem posar-ho a la pràctica al 
transport public, al centre de salut, a la 
porta de l’institut, a l’Oficina de Correus 
o a la plaça més concorreguda. A qui 
saludem, a més, li podem regalar un 
ventall de paper o una xapa perquè 
s’uneixi al moviment de saludar, de ser 
conscient de l’altre, de no fer sentir a 
ningú invisible. L’objectiu és recuperar 
la salutació com a signe d’amabilitat 
o de respecte a la persona, que mai 
passa de moda, i no caure en la desídia 
de ni tan sols comunicar-nos amb un 
gest en veure’ns.

ObjeCTIU
La pau passar per crear estats o 
situacions d’amabilitat, cordialitat 
i simpatia entre les persones. Es 
potencia a través de quelcom tan bàsic 
i tan quotidià com és saludar-se.

IdeEs clAU
Saludar, mirar als ulls, estar present, 
ser amable, educat, ser afable, crear 
un ambient de cordialitat. Invisibilitat 
social i exclusió. Llenguatge no verbal. 

Recursos
Cartrons, tisores, retoladors, esprais, 
pintures de tota mena. Màquina de 
xapes i recanvis. 

bloC 3

https://www.youtube.com/watch?v=2hiPgZln6B0
https://mistutossecretos.es/como-hacer-chapas-personalizadas/
https://lamenteesmaravillosa.com/los-secretos-del-contacto-visual/
https://lamenteesmaravillosa.com/los-secretos-del-contacto-visual/
https://www.youtube.com/watch?v=J7ADcw7Mkr4
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Més
Fer més ventalls o xapes i repartir-les 
per l’institut, a l’entrada al matí. Saludar 
els seus companys de manera alegre 
perquè es contagiïn i responguin; res 
de no mirar els ulls i no crear contacte 
visual; com més conscients siguem de 
les persones que ens envolten, més 
fàcil serà evitar la violència i viure en 
pau.

a casa
Signem un contracte en el quan ens 
comprometem a saludar-nos al matí 
en despertar, quan sortim i entrem 
de casa, quan ens n’anem a dormir; 
qui no ho faci haurà de “pagar” una 
penalització; som una família i hem de 
ser carinyosos els uns amb els altres 
per crear una pau familiar i erradicar la 
violència a la nostra llar.

PRIMER CICLE | activiTAT  25bloC 3

https://www-en-rhed-ando.blogspot.com/2010/04/como-hacer-un-abanico-de-carton-con.html
https://mistutossecretos.es/como-hacer-chapas-personalizadas/
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SEGON CICLE  | activiTAT  26bloC 3

Objectiu
Entendre un concepte cada cop més 
popular i estès en la nostra societat com 
és el de  “comerç just” i reflexionar 
por què s’hauria d’apostar pel seu 
consum.

Idees clau
Solidaritat, igualtat de condicions, 
justícies per als petits comerços i petits 
productors, etc.  

Recursos
Ordinadors i connexió a internet.

Desenvolupament
A la classe de Tutoria o Educació Ètica 
s’analitza el significat de “comerç just”; 
actualment, la logística del comerç i els 
hàbits de consum han evolucionat de 
tal manera que un percentatge molt 
alt del preu dels productes de consum 

van a parar al transport d’aquests i 
als propietaris de les grans cadenes 
de supermercats que exerceixen d’in-
termediaris i, en moltes ocasions, el 
productor és el que menys beneficis 
rep malgrat tot l’esforç i riscos que 
assumeix. Per això, cada cop hi ha més 
cadenes de distribució alternatives i 
justes que permeten als productors 
en el seu lloc d’origen saltar-se les 
“dictadures de preus” imposades per 
les grans superfícies. Sortim a passejar 
pel barri i visitem algunes d’aquestes 
botigues. Si en la nostra localitat no 
n’hi ha cap es visiten les seves pàgines 
online.   

Més
Es preparar un berenar de productes 
de “comerç just” que s’adquireixen en 
les botigues del barri o per internet: 
cafè, té, xocolata, dolços, etc. Alguns 
d’aquests productes també poden ser 
de “comerç just” o nivell internacional, 
per descomptat. 

a casa
Com a família, es comprometen a donar 
una oportunitat, dins de la compra 
mensual, a les botigues de proximitat 
o de  comerç just físiques o online. 
Alguns dels productes més accessibles 
a través de comerç just són les verdures 
i fruites de temporada, els ous i la carn, 
per exemple.

Comerç just?   

https://www.youtube.com/watch?v=jqOM0PKuWds
http://comerciojusto.org/tiendas/
http://comerciojusto.org/tiendas/
https://www.youtube.com/watch?v=cHlxYxkMhnM


Programa d’Educació en Valors Secundària. Curs 2020-2021Aldees Infantils SOS

57
 

SEGON CICLE  | activiTAT   27bloC 3

Objectiu
Les lleis són redactades per persones 
i aquestes, al seu torn, aplicades per 
jutges; tant la seva redacció com la 
seva aplicació s’intenten portar a terme 
amb el màxim de consens, tenint en 
compte sempre la realitat del lloc i del 
moment.

Idees clau
Objectivitat, imparcialitat, sentit comú, 
estar lliure de prejudicis i ser obert de 
mires.

Recursos
Ordinadors, connexió a internet i 
atrezzo per escenificar un judici.

Desenvolupament
El professor de Filosofia o Ciències 
Socials divideix la classe en tres grups: el 
primer ha d’escriure les lleis que regiran 
el bon desenvolupament del curs a tots 

nivells; el segon grup s’ha d’encarregar 
d’aplicar aquestes lleis, assumint els rols 
de jutges, advocats, fiscals, acusats, 
etc., i el tercer grup ha d’investigar 
quines errades pot tenir una llei i com 
interposar recursos o reclamacions si 
algú no està d’acord amb elles o com 
s’apliquen. Per exemple, una de les 
lleis confeccionades fa referència a la 
normativa de puntualitat a classe i diu 
que “si s’entra tres cops amb la classe 
començada, l’alumne haurà de fer tas-
ques de reforç amb alumnes de cla-
sses inferiors”. Es tracta que cada grup 
faci una exposició oral compartida 
per explicar als altres com funciona 
“la seva part”. A més, un portaveu de 
cada grup es reuneix amb els altres 
per  gravar un podcast sobre aquest 
tema per a la web del centre, com si 
fos un programa de ràdio.  

Més
A mesura que el curs evoluciona, es 
revisen les lleis per confirmar que se 
segueix d’acord amb el seu contingut; 
de vegades, amb el pas del tems, es 
produeixen canvis en l’organització 
de les coses que poden provocar que 
quedin desfasades o obsoletes. 

a casa
Es miren sèries i pel·lícules o es 
llegeixen assajos i novel·les en les quals 
es narren històries en què els jutges no 
van dictar una sentència correcta i es 
va descobrir posteriorment.

Aplicar 
o interpretar la llei

https://dudaslegislativas.com/procedimiento-legislativo-en-espana/
https://www.genbeta.com/guia-de-inicio/herramientas-para-grabar-tu-podcast-primeras-fases-a-ultimos-retoques
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SEGON CICLE  | activiTAT  28bloC 3

Objectiu
Un testament és el text o el testimoni de 
les últimes voluntats de les persones, 
del que volen que es faci amb les seves 
propietats o llegat un cop hagin mort; 
els alumnes han de pensar qui els 
agradaria que heretés els seus béns i la 
seva forma de pensar.

Recursos
Ordinadors i connexió a Internet.

Desenvolupament
A la classe de Filosofia o Tutoria busquen 
informació sobre els testaments vitals o 
llegats de grans personalitat, filantrops 
que busquen el benestar per a tota la 
societat i el planeta en què vivim Bill 
Gates, Al Gore, Leonardo di Caprio, 
Amancio Ortega, Leo Messi, etc. Els 
alumnes imaginen que tenen estalviats 
10 milions d’euros, són grans i han 
de redactar el seu testament. A qui 
li deixaran tots aquests diners? A la 
seva família? Són moltíssims diners. 
Si decideixen quer serà també un 
testament solidari, és a dir, que volen 
deixar una part a fundacions o entitats 
que treballen i lluiten per millorar la 
qualitat de vida de les persones, els 
animals i el planeta per millorar el medi 
ambient, han d’especificar a quines i 
per què les han triat.   

El teu testament, 
una declaració de principis

Idees clau
Pensar en el futur, en com millorar la 
vida de la societat; la solidaritat ha 
de posar el focus en les persones 
més necessitades per aconseguir 
transformar el món en un de més just i 
equitatiu.

https://www.gatesfoundation.org/
https://www.gatesfoundation.org/
https://www.algore.com/project/the-climate-reality-project
https://www.leonardodicaprio.org
https://www.faortega.org/es/
http://www.fundacionleomessi.org/
https://www.aldeasinfantiles.es/testamento-solidario
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Més
Comenteu aquesta notícia del col·legi 
de notariats sobre els llegats solidaris 
que es van rebre el 2018 al nostre 
país. Sabeu que una part sempre va 
als hereus? Creieu que van generar 
malestar a les famílies? Sabeu què 
ocorre amb els béns de les persones 
que moren sense família? Sabeu que 
se li pot donar un bon ús als seus 
diners o a les seves propietats? Sabíeu 
que pot repartir-se entre diferents 
organitzacions, per exemple? Us 
convidem a veure com se senten les 
persones que decideixen contagiar-
se d’aquest esperit de llegat solidari 
amb la campanya que va fer Aldees 
Infantils SOS fa un any. L’anomenem  
“Síndrome de Gmeiner” inspirats 
en el fundador de l’ONG, Hermann 
Gmeiner, un filantrop austríac que va 
dedicar la seva vida a la infància més 
desprotegida.  

a casa
Com a família, i fins que arribi el moment 
que redactin els seus testaments o 
últims desitjos, s’aprofita per col·laborar 
amb alguna bona causa, com ara 
Aldees Infantils SOS. Encara que no 
tinguem milions d’euros, tots podem 
ajudar d’acord amb el nostre nivell de 
vida. L’important és fer-ho i sentir-nos 
satisfets per col·laborar per aconseguir 
una societat i un planeta més saludable. 

http://www.notariado.org/liferay/c/document_library/get_file?uuid=765fc274-156f-49c8-baff-e09fc01d2ac4&groupId=10218
https://www.sindromedegmeiner.es/
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Objectiu
Pensar en quelcom que sigui fàcil de 
fer per a un gran nombre de persones, 
i que el seu resultat sigui de gran ajuda 
o repercussió per a la societat.    

Idees clau
Com un petit acte d’un individu pot 
tenir una gran repercussió a nivell 
col·lectiu; el poder del grup i de la 
massa.  Activisme social. 

Recursos
Ordinadors i connexió a internet.

Desenvolupament
En primer lloc, es pensa en idees que 
mobilitzant de manera senzilla i fàcil un 
milió de persones poguessin provocar 
algun canvi significatiu en la societat; 
donar un euro cada individu, amb la qual 
cosa es podria recaptar un milió d’euros 
per destinar-los a alguna acció solidària 
important; animar a donar sang, amb 
un sol cop n’hi hauria prou, plantar una 
planta o un petit arbre en un jardí públic 
o al camp, etc. Un cop proposades 
totes les idees, es vota, i la idea que 
hagi rebut més vots es desenvolupa per 
preparar una campanya per aconseguir 
aquest milió de persones a través de 
plataformes digitals per a enviament 
de correus electrònics massius 
com  Acumbamail, Mailchimp o 
Sendinblue, per exemple.    

Què t’agradaria que fessin 
1 milió de persones?

Més
Investiguen com es podrien aconseguir 
el correu electrònic d’un milió de 
persones; la forma més evident seria fer-
ho a través de la comunitat educativa, 
ja que són estudiants com ells.

a casa
Coneixes algun activista al teu barri 
o poble? Et sona a revolucionari o, 
simplement, a defensa dels altres? 
Qualsevol pot ser un  activista d’allò 
quotidià si defensa una causa que pot 
beneficiar un grup. No cal anar molt 
lluny: dins de la família o de la comunitat 
de veïns, des de proposar instal·lar 
plaques solars a la teulada de la casa 
fins a crear un hort col·lectiu, ajudar en 
la rehabilitació d’algun edifici abandonat 
o deteriorat de la zona o del poble en 
què vivim, etc. Feu-vos activistes per un 
trimestre, a veure com prova!

https://www.bbc.com/mundo/noticias-48037692
https://acumbamail.com/
https://mailchimp.com/
https://es.sendinblue.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pFptB54c17I
https://www.youtube.com/watch?v=g4sK4yyYirc
https://www.youtube.com/watch?v=g4sK4yyYirc
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Objectiu
La justícia, en certa manera, són les 
regles del joc de la vida. Si no existís 
i s’apliqués en la seva justa mesura 
en qualsevol lloc del planeta, molts 
jugadors estarien en desavantatge. Cal 
lluitar perquè això no passi.  

Idees clau
Justícia universal, indistintament de 
països i societats. Totes les persones la 
mereixen i l’haurien de rebre.  

Recursos
Atrezzo, folis i bolígrafs. Llei del Menor 
espanyola.

Desarrollo
A la classe de Tutoria, el professor els 
divideix en grups de 4 alumnes; aquests 
han d’escenificar una escena fictícia 
que impliqui un conflicte i en la qual 
hagi d’intervenir la llei: un assassinat en 

legítima defensa i un de premeditat; un 
nen molt pobre entra en un supermercat 
i roba menjar, en el supòsit dos, roba 
un persona gran que està comprant; 
un jove menor ven drogues al carrer a 
adults, i en un altre supòsit també les 
ven a menors com ell; una adolescent 
pija es descarrega música a través de 
pàgines pirates, pel·lícules, llibres... 
En un altre supòsit és un adolescent 
sense gairebé recursos més que el seu 
telèfon o ordinador per descarregar-les 
i accedir a entreteniment o cultura, etc. 
Per parelles o grups de tres, perquè hi 
hagi més punts de vista, els alumnes 
redacten un text argumentant si 
l’acció descrita és justa o injusta i com 
s’hauria de castigar la persona que 
ha comès el delicte, tenint en compte 
les circumstàncies atenuants, exi-
ments o agreujants si existeixen, en 
cada cas. Es tracta de veure que no tots 
els casos, malgrat que es cataloguin 
com el mateix delicte, són iguals.   

Més
Investiguen sobre com defensa la llei 
dels joves de manera especial a través 
de la Declaració dels Drets dels 
Nens de Nacions Unides i altres 
textos legals que puguin correspondre.

a casa
El càstig més dur que una persona 
pot arribar rebre per un delicte és la 
pena de mort, que en el nostre país no 
existeix però sí en altres llocs del món; 
es pregunta als pares què n’opinen.

tots mereixem 
la mateixa justícia?  

SEGON CICLE  | activiTAT 30bloC 3

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
https://www.martinezechevarria.com/es/derecho-penal-circunstancias-eximentes-atenuantes-y-agravantes/
https://www.martinezechevarria.com/es/derecho-penal-circunstancias-eximentes-atenuantes-y-agravantes/
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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activitat proposada
Creus que noves situacions requereixen 
noves lleis i nous sistemes de protecció?
Inventem una figura especial per a la 
protecció post-COVID-19.

• Com l’anomenarem?
• De què s’encarrega?
• A qui protegeix? Quin tipus de casos es 

podran dirigir a ella?
• Per què és necessària?
• Quin tipus de perfil de professionals es 

reclutaran?
• Quants fons requereix?

La pau del nostre dia a dia es va veure 
fortament trastocada quan va sorgir el 
virus de la COVID-19. Tot es va veure 
alternat: confinament —sobretot entre les 
generacions de més edat, les dels nostres 
estimats avis—, etc. Van ser moments 
difícils i dolorosos per a tothom.  

Després de la pandèmia es parla de “nova 
normalitat”, que intenta que ens adaptem 
al nou ritme de les coses. Sorgeixen noves 
normes, noves recomanacions i fins i tot 
nous càstigs i nova jurisprudència. 

Les institucions que ens defensen i les 
figures de protecció han hagut de reforçar-
se per assumir una realitat preocupant 
que pot disparar la injustícia contra els 
col·lectius més desafavorits: la pèrdua 
de feina, les altes taxes d’atur juvenil o la 
defensa dels menors. Pot ser que aquest 
sigui, sent optimistes, un moment únic en 
la història per replantejar-nos com viure tots 
junts d’una manera més justa i pacífica, 
erradicant la violència entre les persones, 
per aprendre a ser solidaris i a teixir una 
bona xarxa de protecció social i perquè 
també tinguem cura del nostre planeta, per 
un futur més solidari i equitatiu per a tots.   

bloC 3

Covid-19: qui ens defensa?

Amb el confinament, en moltes llars, a 
on ja existien actituds i comportaments 
violents, aquests s’han incrementat, i 
sense possibilitat que les víctimes trobin 
ajuda davant una situació que ens manté 
aïllats. Per no parlar de la infància i la joventut 
que viuen en països en guerra, en camps 
de refugiats, en situacions vulnerables... 
La justícia ha d’actuar de manera urgent i 
organitzada, en l’àmbit mundial, perquè els 
drets bàsics dels menors siguin respectats.

https://bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=1&subs=188&cod=1591&page=
https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2020/04/Guia-no-consientas-el-maltrato-infantil.pdf
https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2020/04/Guia-no-consientas-el-maltrato-infantil.pdf
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Apunta la teva classe 
a la Jornada de joves Nacional!

telèfon 
d’assessorament
permanent 

Cada any, aquest projecte es tanca amb una ac-
tivitat viva i col·laborativa en la qual participen un 
jove i un professor de cada comunitat autònoma: 
la Jornada de Joves Nacional.

Si estàs realitzant aquest projecte i treballant el 
valor del compromís amb els Objectius de Des-
envolupament Sostenible, t’encantarà portar la 
veu dels teus alumnes a aquesta experiència 
d’intercanvi tan interessant. Es tracta de fer una 
enquesta online amb tota la teva classe sobre el 
valor del curs i de triar un portaveu perquè vagi 
a la trobada nacional a Madrid. Allí podrà treba-
llar en grup amb altres alumnes sobre el mateix 
tema, fer reflexions i arribar a unes conclusions 
comunes.

En cada comunitat autònoma participa un col·le-
gi, que pot portar un alumne i un professor.

La jornada és una experiència molt enriquidora, 
en la que es produeix la trobada de 17 centres 
educatius de diferents entorns geogràfics i for-
mes de treballar resulta excepcional. Us permet  
compartir un dia amb altres docents i alumnes 
que tenen molt en comú i moltes ganes de com-
partir. I, sobretot, té un enorme interès en l’edu-
cació en valors, com a Aldees Infantils SOS. 

Si vols més informació o directament sol·licitar 
plaça en la Jornada d’Adolescents Nacional pots 
enviar un correu electrònic a la coordinació del 
programa aquí. 
. 

670 696 588

mailto:amelialopez%40aldeasinfantiles.es?subject=Solicitar%20plaza%20en%20la%20Jornada%20de%20Adolescentes%20Nacional
mailto:amelialopez%40aldeasinfantiles.es?subject=Solicitar%20plaza%20en%20la%20Jornada%20de%20Adolescentes%20Nacional
mailto:amelialopez%40aldeasinfantiles.es?subject=
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